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Depoente - Entre 2006 e 2014, 51Ffl, senhor! 

Ministro - E não inlui 2015? 

Depoente - Não inclui 2015. 

Advogado - E pagando, portanto, Caixa 2, bônus, prop'na 

Depoente - Bônus, não! 

Advogado - Ah, binus não? Esses bônus... 

Ministro - O que ele chama de bônus é o Caixa 1. 

Advogado - Eu tinha entendido que pagava... 

Depoente - Bônus é bônus, é bônus eleitoral, é oficial. 

Advogado - Eu tinha entendido - eu posso estar enganado - que o 

Departamento pagava bÔnus aos seus empresários, aos seus lideres. 

Depoente - Ah, bônus aos empregados, sim. 

Advogado - Então, pelo que eu entendi, esse Departamento tinha trés.. 

Depoente - Perfeito' Sern posto. 

Advogado - Certo? Ele tinha os bônus, o Caixa 2 e propina É isso? 

Depoente - Sim. Perfeito! 

Advogado - Certo? Bom, conbnuando, O aumento anual, ou essa 

variação que havia ano a ano, ela tinha rela... 

Depoente - tnfelizrnerite não era bônus 

Advogado - Ela tinha relação... 
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)uiz Auxiliar Eleitoral - O senhor pode esclarecer isó ai, que 

"infelizmente não era bônus"? 

Depoente - Porque se fr bônus era nialor pra gente, né? 

. 	Ministro - Então esse crescimento não foi... 

Depoente - Ou era propina e Caixa 2. 

Advogado - Mas ele tinha relaçâo com o aumento de beneficios 

atingidos pela empresa? 

Depoente - Eu acho que tinha rel.açào dIreta com o crescimento da 

empresa. 

Advogado - Então o senhor acha que tem relaço direta com o 

crescimento da empresa. 

Depoente - Com certeza absoluta! Cada vez que a empresa crescia, que 

ganhava urna obra, em Angola, uma Hidroelétrica lá, tinha bônus lá. O 

bônus, não! Tinha Caixa 2 pra lá. 

Advogado - Tinha que ter coritraprestação do outro lado. 

Depoente - Exatamente, 

Advogado - O senhor sabe - eu não sei se o senhor tinha esse estudo - 

como que eram distribuidos esses valores, ano a ano? O senhor pode 

dizer: olha, piercentualmente, nós ficávamos com tanto, paga-se no Brasil, 

o resto paga-se fora, tantos para Angola? 

Depoente - Não. 

Advogado - Existe esse...? 
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Depoente - Existe. Na planilha, no sistema, guardado, tem. 

Advogado - Na Suiça? 

Depoente - Na Suiça. Lá tem tudo' 

Advogado - O senhor no sabe? 

Depoente - Nâo. Aí é 'chutômetro' que eu vou lhe dar. 

Advogado Tá. 

Depoente - Mas lá tem! Eu podia pesquisar qualquer coisa! Lá eu podia 

tirar qualquer relatório. Se eu botasse lá: codinome Feira'Ç ele me dava 

todos os pagamentos que foi feito de 'Feira' desde 2007, que é quando 

iniciou esse sistema a turicionar, 

Advogado - Perfeito. Quem é que tinha o codinome 'Charlie nesse 

sistema de vocês? 

Depoente - Eu. 

Advogado - O senhor? O senhor usava o 'Charlie'? 

Depoente - Nunca usei, mas tinha. 

Advogado - E por que que tinha esse codinome então? 

Depoente - Porque todos nós tínhamos um codinome que era para ris 

podermos usar. Fernarid erd 	 ±: erd :J'ir 	Lui: 

Eduardo, 'Scaratocchio.. 

Advogado - Mas o senho ric chcqci, 'ljrCi... 

Depoente - Nunca usei, rapaz, porque esse sistema era um Outro 

sistema de comunicaçâo, que era o Drousys. Eu no usava esse Drousys. 
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Advogado - Não usava Drousys. O senhor é chamado de 'Beí também? 

Depoente - É meu apehdo. Mas Isso é meu apelido conhecido. 

Advogado - Quem que lhe chama de BeI? 

te 	Depoente - Todo mundo na Bahia. 

Advogado - O senhor é conhecido como Bel"? 

Depoente - É. eV' com um L só, por-que BeII com dois L é o cantor. E 

eu já disse a ele bem claro: Bell' com dois L ou é cantor ou é Ç'? 

Advogado - Bom, continuando. Em relação à Sra. Mônica Moura, o 

senhor confirma que o codinome... 

Depoente - Feira". 

Advogado - Feira é o codinome, indusive, dado pelo senhor? 

Depoente - Perfeitamente! 

Advogado - Eu vou listar aqui uma série de,.. vou fazer uma pergunta 

ao senhor sobre uma série de paises se o senhor tentar lembrar se ho uve  

pagamento por campanhas leitas por ela nesses palses, 

Depoente - Certo, 

Advogado - Argentina. 

Depoente - Nao. Foi Duda w .  Foi 1Duda que fez a campanha paga por 

ns lá na Argentina. 

Advogado - El Salvador. 

Depoente 	Foi sim, senhor, D. Mânica. 
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Advogado - Angola. 

Depoente - Sim, senhor. 

Advogado - Venezuela, 

Depoente Sim, senhor. 

Advogado - República Dominicana. 

Depoente - Tambëm. 

Advogado - Pananá. 

Depoente - Sim, senhor. 

Advogado - Houve uma nova campanha na Argenttna, mas aí... não no 

país, mas ria Provincia de CÓrdoba, em 2015. 

Depoente - Não. Ai eu não sei. Eu já estava fora. 

Advogado - Campanha de Marta Suplicy, em ZOOS. 

Depoente - Nós pagamos. Eu não me recordo. Foi eles que fizeram a 

campanha? Eu não sei. Pcxle ter sido. 

Advogado - De 2008, não de... 

Depoente - Sim, 2008, campanha de Marta fOi paga, foi paga, 18 

(dezoito) milhões. Me recordo agora. 

Advogado - Em relação a pagamentos feitos à Mônica, sob o codinome 

"Feira", esses paçamentos eram feitos através de autorizações sempre do 

Marcelo Odebrecht? 
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Depoente - Não. Veja bem: o senhor me colocou aí o poit, Angola. 

Certo? Quem decidia pagar qualquer coisa por Anciola era o lucier 

empresarial de Angola, na época, Dr. Luiz Mameri. Então, ele me 

autorizava a pagar tanto a D. Feira, porcjue ele estava bancando a 

49 	campanha do futuro presidente de Angola. Então não envolvia Marcelo. 

Advogado - Para cada um desses no exterIor, eram os líderes de cada 

um que.. 

Depoente - É. Eu podia lhe dizer que Panamá também foi Mameri, 

República também, porque ele era o responsável pelos países todos da 

América Latina. Ele era o lider empresarial da América Latina. 

Advogado 	Perfeito. Então vamos, cortando essas campanhas feitas no 

exterior e vamos para aquilo que foi feito no País. 

Depoente - Sim. 

Advogado - Quem que autorizava esses pagamentos para aquilo que foi 

feito no País? 

Depoente - Se fosse pra sair da conta corrente, Marcelo. 

Advogado - Da conta corrente, essa que o senhor... 

Depoente - Essa, corrente. 

Ministro - A ItalianoN e a Pós-Ttaliano" seria. 

Depoente - Ê. 

Advogado - E existia outra forma de se pagar que não fosse por ai? 
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Depoente - Existia! Se o líder empresarial resolvesse pagare pagaram 

vàrias campanhas no de presidente, n5o de Mônica, mas fizeram, 

Pagou-se campanha de muita gente a nível de senador, deputado. 

Advogado - Mas em relação à Mônica? 

40 	Depoente - Não, aí não. Mônica, se ela só estava fazendo do presidente, 

era só via Marcelo. 

Advogado - Era isso que eu queria que ficasse claro: dentro daquilo que 

teria sido pago a ela, por serviços prestados no Brasil, os ( ... ) vinham 

sempre... 

Depoente - Se foi para campanha do Presidente da República, sim, 

senhor, 

Advogado - Vinham sempre de Marcelo? 

Depoente - Sempre de Marcelo. Mais ninguém. 

% 	Advogado - Como que ele autorizava? 

Depoente - Dá um pulo acui na minha sala! Aí eu ia lá e ele.,. porque 

ele nào falava por telefone, 

Advogado - Sempre pessoalmente? 

Depoente - Sempre pessoalmente e nunca anotava nada, nem ele,, nem 

eu! 

Advogado - E o senhor ficava na Bahia? 

Depoente - Não! Ficava a semana inteira em Sâo Paulo! 

Advogado - O senhor ficava em So Paulo. 
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Depoente - Eu tinha uma sala no escritório, exatamente n' andar de 

cima e a sala dele, Ele ficava no 150  (décimo-quinto) aqui e eu no 160  

(décimo sexta), aqui em cima dele' 

Advogado - Desses pagamentos.. - 

40 	Depoente - E, quando eu estava em Salvador, que ele queria falar 

con-rigo, ele dizia: venha, porque eu preciso falar com você. Eu pegava o 

avião, vinha conversar com ele. Porque a gente evitava muito falar por 

telefone 

Advogado — Desses pagamentos feitos à Mônica, de campanhas feitas 

no Brasil, era possível que esses pagamentos fossem feitos no exterior 

também? 

Depoente - No exterior? 

Advogado - Sim 

Depoente - Foram vários! Ela deu a conta dela no exterior e nós 

pagamos. 

Advogado - Então ela recebeu por Serviços prestados no Brasil, recebeu 

no exterior pelo Brasil. É io? 

Depoente - Sim. Sim. E eu sempre pedia a ela que fosse uma boa parte 

no exterior, para eu não ter que trazer de fora para pagar, comprar reais 

e pagar. 

Advogado - Se nós segregássemos só aquilo que é referente a 

campanhas do Brasil, o senhor teria, com ordem de grandeza, condições 
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de dizer olhas  70% (setenta por cento) foi no exterior, 30 (trinta) no 

Brasil? 

Depoente - Eu poderia dizer que 60 (sessenta) no Brasil, 40 (quarenta) 

fora. 

40 	Advogado - Ah, então não foi tanto fora, assim. 

Depoente 	Não. Quase 500/o  (cinquenta por cento)! 

Advogado - Mas, então, mais no Brasil do que... 

Depoente - Mais no Brasil por exigência dela, porque ela dizia que tinha 

que pagar despesas no Brasil, da equipe dela, etc. 

Advogado - Quem que fazia esses pagamentos, no exterior o senhor já 

falou, mas, no Brasil, quem que fazia? 

Depoente - Quem entregava? Quem era o meu preposto do Brasil? 

Advogado - Quem era o seu preposto? 

Depoente - Olha, eu diria que o maior volume, 80% (oitenta por cento), 

foi usada a equipe de Álvaro 1osé Novis. 

Advogado - Álvaro Novis. 

Depoente - Alvaro José Novis. Para no confundir, porque nós tivemos 

um diretor chamado Álvaro Novis. 

Advogado - verdade! 

Depoente - Que era tio dele, mas não era ele. 

Advogado - E OS Outros 20% (vinte por cento)? 
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Depoente - Ah, ai tinha outros pequenos pagadores. 

Advogado — Quem que trabalhava com o senhor fora do preposto? 

Porque o preposto, pelo que entendi, e quem fazia pagamento. 

. 	Depoente - Preposto é externo. 

Advogado - Mas esse pagamento, antes, ele era acertado entre alguém 

abaixo do senhor e imagino que ela. Quem que era esse alguém abaixo do 

senhor que ...? 

Depoente - Esse alguém fazia, cumpria a ordem. Quem cumpria a 

ordem para fazer os pagamentos no Brasil e se relacionar com o preposto. 

no Brasil, Maria Lúcia Tavares. 

Advogado — A Sra. Maria Lúcia Tavares' 

Depoente - É. E, no exterior, interagia com o preposto do exterior, era 

Ángela Palmeira. 

Advogado — T. 

Depoente - Passando conta, passando todas as informações. Aí pelo 

Drousy5. 

Advogado - Perfeito 

Depoente - Porque um preposto tinha o Drousys, e ela também tinha o 

Drousys. Entâo era coniunicaçâo por um sistema de comunicação muito 

seg uro. 

Advogado - Em relação a 2014, que é aqui o nosso foco, o senhor sabe 

dizer de pagamentos em 2014, mais fora ou mais dentro do País? 
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Depoente - Não sei. 

Advogado - O senhor sabe apontar esses pagamentos' 

Depoente - Eu só saberia lhe dizer se eu estivesse lá até a final do ano 

. 	de 2014, no fechamento. Não sei. 

Advogado - Aigum disse ao senhor que pagamentos de 2014 tinham 

re'ação direta com a campanha presidencial? 

Depoente - Não, não existia esse tipo de conversa interna lá dentro, 

não. 

Advogado - Então, o senhor não pode afirmar que pagamentos, em 

2014, foram para a campanha presidencial Duma/Temer. 

Depoente - Não, não posso. E não afirmei aqui em momento nenhum. 

Advogado - O senhor já se referiu aqui que esses pagamentos feitos por 

fora, os seus prepostos, em São Paulo e Rio de Janeiro aparecem 

% 	'Carioqusnha" e "Pau Iustinha. isso é sempre de Ãtvaro Novis? 

Depoente - É. "Carioquinha" e 'PauIistinha' não são pessoas. Quando 

começava a confundir as prestações de conta dele, eu dividi, dua5 contas: 

"Carioquinha, que é pago no Rio; 'Paulistinha", pago em São Paulo. 

Advogado - Entendi. 

Depoente - Certo? Mas ê sempre a mesma pessoa. 

Advogado - Sempre o Novis. 
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Depoente - Que era o Novis, que, para nós, era Carioca", o apelido, o 

codinome dele, Carioca. Mas ele fazia muit.a confus.o com essa conta, 

entâo, digo: divide. Porque nós disponibilizávamos os reais para ele. 

Advogado - O "Gigo e Giginho" não faziam nada dsso, então? 

Depoente - Gigo e Giginho, que as meninas lâ, Lúcia e Àngela 

chamavam o pequeno de 'Escravinho", faziam os pagamentos no exterior, 

todos! 

Advogado - Ah, no exterior! 

Depoente - Todos! Olívio e Marcelo Rodrigues. 

Advogado - Novis, interno, e eles para fora. 

Depoente - É. 

Advogado - T. Quem fazia esse mesmo,.. essa parte de preposto, 

quem era esse em Belo Horizonte? 

% 	Depoente — Quem? 

Advogado - Em Belo Horizonte, tinha alguém que fazia isso? 

Depoente - Nâo. Em Belo Horizonte tinha um doleiro. 

Advogado - O senhor se recorda o nome do doleiro? 

Depoente - Não. Mas era coisa pequena, para pagar eni Belo Horizonte! 

Quando vinha Belo Horizonte, Salvador, Belém, essas coisas, eu cortava, 

dizia: eu no pago! Só pago no Rio e So Paulo. Quiser, vai buscar lá' 

Advogado - O senhor se recorda, em 2014, de algum pagamento ao 

codin orne 1'Cobra"? 
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Depoente - 

Advogado - É. 

Depoente - Não. Não sei nem quem é Cobra. Quem é, me diga! . 	Advogado - Eu não sei quem é. Eu só queria que o senhor... 

Depoente - Não sei quem é, 

Advogado 
- 

Depoente - Não, não sei, não! Eram mais de 300 (trezentos) 

codinomes! 

Advogado - O senhor atendia também a pedidos feitos pelo Sr. 

Fernando Reis? 

Depoente - Tambèm. Ele.., a empresa dele era uma empresa toda,.. O 

nome do senhor, desculpe? 

Advogado - Flavio. 

Depoente - Senhor Flávio. 100% (cem por cento)! 

Advogado - Fernando Reis? 

Depoente - Cem por cento de todas as pessoas da empresa eram pagos 

pela área de Op.eraç6es Estruturadas, Cem por cento! 

Advogado - E ele também demandava ao senhor? 

Depoente - Ele também demandava. 

Advogado - Ele era um dos lideres empresariais que...? 
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Depoente - Ele era um dos líderes, um dos seis, inclusiv"uiue podia 

aprovar! Ele era um dos seis, ele era responsável pela área ambiental, 

depois foi Presidente da Odebrecht Ambiental. E, nas demandas que ele 

tinha, para os prefeitos dele aí, que ele tinha serviços para prefeituras, 

serviços de saneamento, ele solicitava, e era feito, 

Advogado - O senhor se recorda se, em 2014, eie pediu algo em relaçào 

à campanha' 

Depoente - Não me recordo, porque eu nem estava lá perto da 

campanha mais, né? A campanha foi em outubro. Eu não cheguei até 

outubro. Eu já tinha passado a área. 

Advogado — Ah, o senhor já tinha se afastado? 

Depoente - iá, já tinha me afastado. Quando a área foi transferida, em 

2014, para a República Dominicana, eu não fui. 

Advogado - Entendi. 

Depoente - Eu não fui. 

Advogado - Agora, a última pergunta, último tõpico. No é a última 

pergunta, mas o último t6pico. O senhor disse aqui de pagamentos feitos 

a Duda Mendonça. 

Depoente - Sim. 

Advogado - Quem lhe mandou fazer esses pagamentos foi o Sr. Marcelo 

Odeb recht? 

Depoente - Sim, senhor. 
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Advogado - Ele, quando lhe mandou, sabia que era pagamentos por 

Caixa 2' 

Depoente - Se ele mandava para mim, era Caixa 2! 

Advogado - Não havia dúvida sobre isso? 

Depoente - Nenhuma! Nem ele, nem ninguém que solicitasse 

pagamento da área! 

Advogado - O senhor leu um e-mail, que o senhor tinha, do Sr. Marcelo 

Odebrecht sobre esse assunto, 

Depoente - Sim, li. 

Advogado - Ele está em suas mãos? 

Depoente - Tá. 

Advogado - Eu queria confirmar uma última frase, que eu não sei se o 

meu.., que o meu pode ser diferente do seu, 

Depoente - Qual é a data? 

W 	
Advogado - Dia 9/10/2014, às 9h01, 

Depoente - 9h02, eu tenho aqui, Diga. 

Advogado - O senhor disse que tinha: Vamos combinar o pagamento 

com DM via 1-iS, para fevereiro/2015". 

Depoente - Isso. 

Advogado - A: HS, eu disse que você procuraria DM para confirmar". 

Depoente - Isso. 
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Advogado - Embaixo: "Fico com esse crédito para a próxima, onde não 

nos buscaria', 

Depoente - Sim. 

Advogado - Depois: Ele avisaria o amigo de CMF' 

Depoente - Sim. 

Advogado - Quem é CMF? 

Depoente - Vai chegar aí daqui a pouco. O senhor pergunta a ele. 

Advogado - Quem é? 

Depoente - Clàudgo Meio Filho. 

Advogado - Aí, entre parênteses: "MT". Quem que é MT? 

Depoente - Não sei. Pergunta a CIudio Meio Filho. 

Advogado - O senhor não sabe. 

' 	Depoente - Não. 

Advogado - Tá bom. Estou satisfeito. 

Depoente - As clelações, eu não posso fazer, né? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo? 

Advogado - Boa tarde! Gustavo Guedes, advogado de Michei Temer. 

Uma pergunta introdutória, Sr. Hiiberto, o que o senhor entende por Caixa 

2? 

Depoente 	Recurso não contabilizado, recurso que foi gerado fora da 

contabilidade da empresa, fora do caixa oflcial da empresa. 
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Advogado - Então, hoje, quando o senhor falou de Caixa 2 aqui, o 

senhor se referiu a isso: Caixa 2 em relaço â sua empresa. 

Depoente - Caixa é tirado do oficial e colocado como 2. Não é o meu 

entendimento, não, doutor, é o entendimento de todo mundo! 

Advogado - Não, eu lhe explico s5: porque a gente està na Justiça 

Eleitoral e, aqui, nós temos um conceito de Caixa 2 que é aquilo que não 

transita pelas contas de campanha. Então eu queria que a gente deixasse 

bem claro (...). 

Depoente - Não. Caixa 2 é aquilo que não transita pela conta oficial... 

pelas contas oficiais da empresa. 

Ministro - E também da campanha, porque se, não transitou pela conta 

da empresa, não vai... 

Depoente - Não, não transitou por nada! 

Advogado - Sim, mas é que, Ministro, até onde eu se, ele não fez 

pagamento direto de Caixa 2. Ele não tinha esse conhecimento, Eu só 

queria explicar. 

Ministro - Não, o que ele disse, e ai é bom corrigir, quer-  dizer, é bom 

confirmar, o que o Sr, Hilberto disse é que o Departamento dele só 

cuidava de recursos ilíciitos. 

Depoente - Não contabilizados, vamos colocar assim, 2, propina... 

Ministro 	Mas é que... 

Advogado - Em relação à sua empresa. 

Depoente - Que empresa, doutor? Minha empresa era... 
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Advogado - Odebrecht. 

Depoente - Ah, Sim, claro! 

Advogado - Só para deixar claro: quando o senhor diz eu só trabalho 

. 

	com Caixa 2", quer dizer, recursos que no transitaram de forma legal 

pela conta da Odebrecht? 

Depoente - Eu diria que transitaram e foi feito uma geração, como eu 

expliquei no início, e foi tirado, deixado de ser oficial e passou a ser no 

oficial, tirado do Caixa 1 e passou a ser Caixa 2. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Só para fazer o esclarecimento, pelo que 

entendi da pergunta do Dr. Gustavo, Mas esses recursos de Caixa 2 nunca 

foram utilizados para fazer contribuiçâo, esses recursos do setor do 

senhor, eles,, em algum momento, foram utilizados para fazer doaç5o  

Depoente - Não- 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pelo Caixa 1 da campanha, quer dizer, 

declarado, oficial? 

Depoente - O senhor no sabe o sofrimento que era para gerar o 2 

para, depois, botar para O 1. de novo! Era suicidio! Não, todo... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nâo faria sentido isso do ponto de vista da 

empresa. 

Depoente - Nenhum sentido! Nem da empresa, neni dos custos que 

você teve para gerar o 2, para depois fazer o pagamento de 1. Nol Se 

você dava alguma doaço de campanha, ou com pagamento de propina a 

quem quer que seja., era Caixa 2. Era pagamento irregular! 
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Ministro - No seu setor, n& é? 

Depoente - No entendi. 

Ministro - No seu setor, porque o senhor, anteriormente, havia nos 

informado que o pagamento das contribuiçôes eleitorais, das doaçes de 

campanha oficiais eram feitos... 

Depoente - Eram feitos pela tesouraria normal! 

Ministro - Pela tesouraria normal. 

Depoente - E que cobravam os recIbos, e que contabilizou todos! 

Advogado - Sim, sim, Nào, isso nâo fiCOU dúvida, Só queria que ele 

esclarecesse, porque a todo momento ele se referia a Caixa 2. Eu queria 

que o senhor deixasse claro, como deixou. Caixa 2 em relaço à sua 

em presa? 

Depoente - É. 

$ 	 Advogado - Era isso. 0k. 

Depoente - No sei se as outras usavam Caixa 2. É possível que sim! 

Advogado - Ok. 

Depoente - Mas eu nao posso afirmar. 

Advogado - O senhor disse, logo que o senhor abriu a sua participaçào, 

de que, quando o Marcelo lhe convidou, o senhor de irnediato disse rio. 

Depoente - Sim, senhor. 

Advogado - O que ele,,. Como é que ele lhe apresentou a área>  
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Depoente - Ele me sugeriu que queria que eu assumisse area do 

Antônio Ferreira da Silva Neta. E eu sabia o que Antônio Ferreira da Silva 

Neto fazia, Não precisou explicar muito não. 

Advogado - Que era nessa mesma sàstemãtica? 

Depoente - Era, Só que era uma coisa muito mais simples, muito mais 

embrionária, muito menos segura. Para o senhor ter uma ideia, eles 

usavam fax! Meu Deus do céu! Cuspir papel é suicídio' 

Advogado - O senhor pode afirmar que essa área foi criada de forma a 

gerar recursos não contabilizados para campanhas eleitorais, ou a função 

dela era muito maior do que tss? 

Depoente - Não, muito maior! Eu diria ao senhor que o que era usado 

para campanha eleitoral era 20% (vinte por cento)! Muito mais usado 

para as propinas de resultado, de melhoria de resultados das empresas, 

usado para conquistar novos projetos, usado para receber pagamentos. 

Não é tLldo usado para campanha, Campanha era periodicidade, que tinha 

as campanhas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E para esses acordos - desculpe, Dr. Gustavo - 

de pagamento... 

Depoente - Me desculpe, doutor, Só para o senhor ter uma ideia - eu sei 

que saiu no jornal, na televisão, não é novidade -, o Benedito confirmou 

aqui que foram 200 (duzentos) milhóes em 2014, dos quais 40 (quarenta) 

foram feitos pelo Caixa 2. 

Advogado - Esse número faz sentido para o senhor, não? 
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Depoente - Todo sentido, todo sentido! 

Advogado - Ele nos apresentou aqui que - eu no se' se o senhor 

chegou a participar dessa reunião... 

Depoente - Participei. 

Advogado - Mas ele nos disse... 

Depoente - Eu tinha que participar porque eu precisava saber quanto é 

que eles estavam pensando em demandar em meu caixa! Porque podia 

querer e no ter, rié? 

Advogado - Então deixa eu entender melhor isso, já que o senhor falou. 

Ele nos disse que houve uma reunião entre os seis líderes. 

Depoente - Isso. 

Advogado - Na verdade, ele citou onze líderes, se eu no me engano. 

Eram vários da CNO e mais outros de outras empresas do grupo. Ele nos 

b 	
disse que eram onze líderes, mais o Marcelo Odebrecht Ele no 

mencionou o senhor. O senhor estava nessa reunião. então? 

Depoente - Estava, quando foi definido um teto de 200 (duzentos) 

milhôes, 

Advogado - O que o senhor pode contar dessa reunião para a gente' 

Depoente - Nào, foi uma solicitaçào para Marcelo autorizar o valor que 

seria investido nas diversas campanhas. Quando ele fala de onze líderes, 

ria realidade, os líderes empresariais sâo seis. Mas Benedito tinha dez, 

onze diretores superintendentes dele, que atuavam rio Brasil inteiro, 

EfltO ele tinha que se relacionar com o governador lá do Pará, com o 
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governador da Bahia, que estava também em campanha, cn todos. E 

quem se relacionava era o diretor superintendente do estado. 

Advogado - E, nessa reuniao, então, ficou definido que a Odebrecht... 

. 	Depoente - Faria um teto de 200 (duzentos). 

Ministro - Isto para... Só um esclarecimento, porque eu também fiquei 

com essa dCvida ai, no decorrer dos depoinientos, O Sr. Marcelo 

Odebrecht disse que, em relação ã campanha presidencial, era ele que... 

Depoente - Aprovava. 

Ministro - Não, e que lidava pessoalmente, isso nao era com o Sr. 

Benedito. Segundo ele, acho que o Sr. Benedito também disser  a 

campanha presidencial era com o Marcelo. 

Depoente - Era. Dependendo do nível da pessoa que estava do outro 

lado, o interessado, 

Ministro - Então, ele disse.. 

10 	Depoente - Se estiver falando de Presidente, era Marcelo que se dava. 

Ministro - Que, para a chapa presidencial Dilma Rousseff/Michel Temer, 

ele tinha 150 (cento e cinquenta) milhões, que seria Caixa 2. Esses 150 

(cento e cinquenta) milhões correspondendo a 100 (cem) milhões, vamos 

chamar assim, de dinheiro novo para a campanha presidencial e 50 

(cinquenta) milhões que haviam sobrado da... aí já era do pôs... 

Depoente - Pás-Itália. 

Ministro - Do pós-"Itália. O total daria 150 (cento e cinquenta) milhões 

e depois ele falou mais em 28 (vinte e oito) milhões, o que daria quase 
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180 (cento e oitenta) milhões. Quando o Sr. Benedito falpu em 200 

(duzentos) milhões e aprovaçâo de 200 (duzentos) milhões, a impress5o 

que tive - e ai por isso eu aproveito a pergunta do Or. Gustavo 	a 

impressào que eu tive é que, como esses 150 (cento e cinquenta) miflies 

49 	eram apenas para uma candidatura, que os 200 (duzentos) milhões era 

para todo o resto. 

Depoente - Não. Houve um mal entendido aí. Duzentos era o total. 

Ministro - Incluindo Caixa 1 e Caixa 2. 

Depoente - Caixa 1 foram 120 (cento e vinte) ou 130 (cento e trinta), 

não tenho recordaço Teve uma quantidade de bônus que foi feito por 

uma empresa relacionada e 40 (quarenta) feitos pela minha área. 

Ministro - E esses 40 (quarenta) entravam nesses 200 (duzentos) 

milhões? 

Depoente - Perfeitamente' 

' 	Ministro - Portanto, os 200 (duzentos) milhões mencionados pelo Sr, 

Benedito incluiam esses. 

Depoente - Incluía tudo, era 100% (cern por cento)! 

Ministro - Esse crédito de 150 (cento e cinquenta) milhões... 

Depoente - Perfeitamente' Incluía a 'Feira", incluía tudo! 

Ministro - Muito bem. Doutor Gustavo. 

Advogado - Obrigado! O senhor pode nominar, só para confirrnar,  

porque teve essa divergência de seis, onze, quem eram esses seis líderes, 

os principais seis lideres? 
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Depoente - Vamo5 lá, a época: Benedito Júnior. 

Advogado - À época, 2014? 

Depoente - É. Benedito Júnior, Luiz Mameri, Márcio Farias Emesto 

Baiardi, Fernando Reis e Luiz Mendonça. Luiz Mendonça era da área 

49 	agropecuária, agroindustria 1. 

Advogado 	0k. O senhor rios disse, aqui... Bom, antes de eu passar 

para esse outro assunto, fiquei com uma dúvida aqui. Eu acho que foi o 

Sr, Marcelo Odebrecht, no lembro agora, porque nós já ouvimos tanta 

gente, que ele nos deu a seguinte separação temporal: até 2011, a 

planilha era Italiano' com Palocci a partir de 2011 seria o Guido 

Mantega. É isso mesmo? 

Depoente - Sim, mas tinha saldo do "Italiano que no tinha sido gasto. 

Advogado - Sim. Não. Ok. Mas quem controlava a planilha, ou quem 

autorizava a execuçao eram esses dois ou, depois de 2011, o Palocci 

I podena autorizar isso? 

Depoente - Poderia, porque o acordo dele tinha saldo. 

Advogado - Entendi. 

Depoente - E ele sabia que tinha saldo. Enbào ele podia solicitar 

também, 

Advogado - Por isso então que, na planilha... 

Depoente - Se ele tivesse um deputado ou uni senador que ele quisesse 

ajudar ele solicitava, dentro do saldo que ainda tinha dele, 
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Advogado - Por isso ento que na planilha ItaIiano", ela seiíii além de 

2011? 

Depoente - Perfeitamente! 

Advogado - Porque tem gastos aqui de 2014, 2013. 

Depoente - Perfeito! Perfeito' 

Advogado - Ou seja, mesmo que fosse feitos.. 

Depoente - Após a saída dele, se ele tinha saldo, o saldo é honrado! 

Advogado - Entendi. 

)ulz Auxiliar Eleitoral - O senhor pode ter acesso. 

Advogado - , eu já vou... É que eu riâo tinha vista lá em Curitiba, por 

isso que eu pedi aqui. 

Depoente - Isso já foi púbhco' Já foi para a iniprerisa. inclusive! 

Advogado - Pois é... 

Depoente - Na imprensa existe isso ai. No sei se essa data dai 

Advogado - Tá. 

Depoente - Mas tem! 

Advogado - Quem poderia ter,., porque essa planilha, o limite dela é 31 

de março. 

Depoente - Sim. 
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Advogado - O senhor falou que nâo dispõe dela Quem que poderia ter 

aceSso. O senhor já disse também que o Flàvio Migliaccio provavelmente 

teria. 

Depoente - Fernando. 

Advogado - Fernando. Desculpe! Alguém mais poderia ter acesso, a 

trazer para esse processo essa planilha a partir de 31 de março? 

Depoente - Para trazer a planilha mais atualizada, eu diria ao senhor 

que é Fernando. E se quisesse recente, no recente, porque parou, mas 

úlUrna movimentação, Unha que abrir o sistema. 

Advogado - Que está na Suíça. 

Depoente - Está na Suíça, bloqueado pelo Governo da Justiça Suiça. 

Advogado - Ou seja, se o Fernando eventualmente nào tiver essa 

planilha, nós nâa vamos saber o que foi feito a partir de 31 de março? 

Depoente - A no ser que faça uma solict1aço à Suíça, para religar e 

$ 	
tudo o mais. Por exemplo, eu no consigo mais penetrar, porque, quando 

eu tento com minha senha, blo.qi.Jeia. 

Advogado - Mas quem que... Foi o Governo Suiça, as autoridades suíças 

que...? 

Depoente - As autoridades suiças, quando começaram a participar, a se 

interessar por esse assunto... que, inclusive,, Fernando foi preso l. 

Advogado - O senhor sabe onde ele está hoje? 

Depoente - Eu acho que ele está morando em Sao Paulo, onde ele 

sempre morou. 
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Advogado - Mas o senhor no tem mais contato com ele7  

Depoente - Não, porque, primeiro, a gente recebeu orientaço que as 

pessoas da Lava Jato no se comunicassem. Ele nem participou do nosso 

grupo cia Odebrecht de delação. Ele ficou fora. Ele fez a delação dele na 

Suiça, acredito que com a presença de algum procurador,  brasileiro, no 

tenho certeza. 

Advogado - Alguma vez foi solicitado por aiQum dos líderes, ou pelo 

Marcelo, um pagamento e depois isso foi abortado? Ele pediu, lhe deram 

as senhas, tal, e disseram: olha, esse aqui nâo precisa mais fazer! 

Depoente - No, no. Aí Inês é morta, meu arrgo! Entrou na maquina 

de tiro, o tiro saiu, jã era! Vã buscar lá na mào do cara que você mandou 

pagar! Mas nao tinha isso não! A coisa era fechada, bem fechada. 

Advogado - Esse programa que foi criado na Suiça, porque a gente 

ouviu falar muito do Drousys. O que era o Drousys? 

14 	
Depoente - Drousys era um simples sIstema de comunicação. 

Advogado - De comunicaçào. Ele nào tinha armazeriamento de dados, 

n.o? 

Depoente - Poderia ter arrnazenamento de e-mai's. Corno era dado, eu 

mandava e-masl para você, você mandava para mim. 

Advogado - Como é que chamava esse sistema que o senhor operava 

na Suiça? 

Depoente - O outro sistema, vamos chamar de onde tinha os reistros 

da rnovimentaço? 
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Advogado - Isso. 

Depoente - Que lá na Odebrecht batizaram de CRM Global. ísse... Qual 

foi a 5ua pergunta? 

. 	Advogado - Eu queria saber o nome desse sistema. É CRM Global? 

Depoente - CRM Global. 

Advogado - O senhor adquiriu lá na Suiça? 

Depoente - Não, eu no adquiri riso. Eu disse aqui que foi desenvolvido 

Isso. 

Advogado - Ah, ele só ficava hospedado lá? 

Depoente - Ele ficava hospedado lá. 

Advogado - O servidor era lá, mas era um sistema de vocês aqui? 

Depoente - Era um sistema aqui, hospedado l, numa máquina l& e 

existia uma comunicação daqui para lá, diziam os entendidos, através de 

um túnel seguro - eu nunca vi isso, mas eu no entendo -, colocado em 

teste por alguns ftackers, disseram que no conseguiram hackear, então... 

Advogado - Vamos lá. O senhor disse que o Fernando... 

Depoente - É, esse CRM Global ai que eu estou falando, esse ficou um 

nome mais conhecido aqui, depois da Lava Jato, corno My Web Day 8. 

Advogado - 

Depoente - 1y Web Day B. Por que Isso? Porque existe o My Web Day, 

que era - hoje no existe mais - um sistema normal que a empresa 

usava de tesouraria. Esse sistema tem tesouraria, contas a pagar, contas 
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a receber. Certo? Então, eu me baseei em cima dele para tirár o que eu 

queria para mim, mas eu não batizei ele. Foi batizado pela imprensa de 

My Web Day B. 

Advogado - O senhor disse que o Fernando Migliaccio era o homem 

pela sua expressão - que sentava no dinheiro, ela fazia os pagamentos. 

Depoente - Ela administrava o caixa. Ele não fazia os pagamentos. 

Quem faziam os pagamentos eram os prepostos. 

Advogado - Ok, mas era ele que deterniinava o saque de tal quantia, 

que fazia contato com doleiro, enfim, as formas mais variadas... 

Depoente - Era ele quem comprava os reais. Era ele Quem discutia com 

Maria Lúcia, no caso, a lista dos pagamentos que seriam feitos naquela 

semana, porque, veja bem, ele precisava disponibilizar os recursos na 

mão do preposto, porque eu não posso solicitar para o cara fazer o 

pagamento se não tinha dinheiro na mão dele, 

Ia 	Advogado 	Numa oportunidade, em relação ao Duda Mendonça, o 

senhor disse que ele Foi negociar com o filho. 

Depoente - Todo pagamento, quando tinha parcelas... 

Advogado - Com a Mônica também, não é? 

Depoente - Todo pagamento, quando tinha parcelas, que era um 

pagamento grande que não dava para ser feito de um único pagamento, 

ele tinha que estar na mesa para ele saber; posso pagar quinhentos 

agora, quinhentos na semana que vem, na terceira semana não posso 
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pagar nada, porque já tem um volume grande de pagamentos. E ai ele 

fazia... 

Advogado - O senhor acha que esse contato com os credores, (10 caso, 

ele sabia do que se tratavam esses pagamentos ou não? 

Depoente - Com certeza. No sabia para quem, mas sabia tanto quanto 

e LI. 

Advogado - Mas nessa conversa com o filho do Duda Mendonça ou com 

o pró pno Duda ou com a Mõnica Moura, era possível se dizer que 

Depoente - No caso de Duda, com certeza, porque Duda é bocudo. 

Erito, ele falou mil vezes lá em (...), mas Mônica não falava não. 

Advogado - O senhor citou, mas depois o senhor repetiu. Eu Unha 

notado a pergunta antes. -. Álvaro.. 

Depoente - José Novis, O nome dele é Álvaro José Novis. 

Advogado - Urna última pergunta: o senhor disse que o senhor-

Fernando 

enhor

Fernando Reis lhe demandou várias vezes para fazer pagareiitos. 

Depoente - Com certeza. 

Advogado - Para os prefeitos que ele operava.. 

Depoente - Para todo mundo que estava na linha dos interes5es deles, 

Advogado - Em cima do que o Dr. Gustavo perguntou, em relação ao 

pagamento que Fernando Reis intermediou, quer dizer, ele autorizou, o 

senhor se recorda de algum pagamento - isso estou trazendo de um 

depoimento anteriore  no caso, do próprio Fernando - um pagamento que 

tenha sido realizado no valor de quatro milhões para um partido político 
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no ano de 2014? Para lhe ajudar: com codinomes de jogadores do 

fluminense, 

Depoente - Não. 

Ministro - Em relação à eleição de 2014. Mais especificamente o 

pagamento feito ao PDT. 

Depoente - Não. Muitos pagamentos eram feitos dretos ao partido, 

entendeu? Direto. 

Advogado - O senhor disse que tinha uma regra - uma regra, imagino, 

colocada pelo senhor - de que no Brasil os pagamentos em dinheiro eram 

no máximo de quinhentos mil reais, 

Depoente - A circular cada vez o mxlmo de quinhentos. NO caso de 

volume, né? Não é por causa do volume do dinheiro não, por causa do 

volume de papel. 

Advogado - EfltOr se Fernando Reis fosse lhe pedir um pagamento de 

t 	

dinheiro de parcelas de um milhào de reais no Rio de Janeiro, o senhor 

teria autorizado a tazer? 

Depoente - Não, faria dois de quinhentos. 

Advogado - Dois de quinhentos? Entâo, no seu periodo nâo era possivel 

ter feito pagamento de um rnilhâo de reais no Rio de Janeiro? 

Depoente - Não. Quando existe uma coisa assim urgente, urgentíssima, 

era chamado o preposto, o prestador de serviço, para saber se ele estava 

disposto a fazer, porque aí, em vez de mandar uma pessoa só, mandava 
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duas, uma com quinhentos e outra com mais quinhentos, rrs urna só 

para carregar quinhentos no tem como. 

Advogado - Mas Isso era mais raro? 

' 	Depoente - Rarissimo, 

Advogado - E o senhor se lembraria, provavelmente? 

Depoente - Tranquilo. 

Advogado - Estou satisfeito, obrigado. 

Ministro - Doutor Nicolao, 

Vice-Procurador-G era l Eleitoral - Nlcolao DIn, vice-procurador- geral 

Eleitoral. Senhor Hilberto, duas horas e meia de depoimento. O senhor j 

deve estar cansado. 

Depoente - Nâo, está tudo bem, doutor. Se no fossem as cimbras, 

estava tudo ótimo. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Tenho só unia pergunta, senhor 

Hílberto: quando o senhor Marcelo Odebrecht chamava o senhor na sala 

dele para mandar fazer algum pagamento, - ele chamou o senhor, corno 

o senhor disse, várias vezes - quando ele lhe chamou para autorizar 

pagamentos a Sra. Mônica Moura. 

Depoente - Sim. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral 

destinata rio final desse dinheiro? 

Depoente - João Santana. 

Ele dizia ao senhor quem era o 
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Depoente - Mas não tinha mais depois dele. Ele parava na mão de Joào 

Santana. 

? 	Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Sim, mas, para efeito de campanha 

eleitoral, ele dizia.. 

Depoente - Ah, não... marqueteiro da campanha de x, y, não, 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Ele só dizia: isso aqui é para.. 

Depoente - Senhor Nicolao, era contieddo que João Santana fazia 

campanha da Presidente Duma, não precisava ninguém dizer. Isso estava 

na mídia. Ele foi da campanha de Lula, foi da campanha de Duma. Estava 

incluido isso, Implicito. 

Vice-Procurador-G era l Eleitoral - Ok. Satisfeito, obngado. 

Advogado - Me passou despercebido. 

' 	Ministro - Aqui as p'erguritas podem ser feitas a qualquer rriomento. 

Advogado - Eu queria saber se era possível que os senhores João Borba, 

Sérgio Neves e André Vital também lhe pedissem algo. 

Depoente - Todos esses era possível pedir e pediram. Subordinados 

Benedito júnior e Benedito Júnior aprovava. 

Advogado - Entendi. 

Depoente - Sérgio Naves, DS de Minas, Borba trabalhava na área 

institucional com o Benedito Jjnior e André Vital trabalhava e trabalha 

hoje com o DS da Bahia. 

81 
ÀIJE .1. 	S3-S2.r. G.h) i1cGJ.'3r - 	pcumerltc 	e iV'&er 	re','1.rz .4i\'e. de 	flYi 
£.: 73,2i7 



0m'-" 
5L.JI3UQI'( 1 RI.JAL L)E JUSI LÇA 

ri  8996 

Advogado - O CMF, o senhor CIucJia Meio Filho, também oderia pedir 

ao senhor? 

Depoente - Com aprovação de Marcelo. 

Advogado - Com aprovação de Marcelo. Dois codinomes, eu no sei se o 

senhor pode nos dizer quem é, se o senhor sabe, porque o senhor nào 

sabe muitos. Primo e mineirinho, o senhor sabe quem so 

Depoente - Não, sô se saiu no jornal. Se saiu no jornal... 

Advogado - E por último: o depoente leu um e-mail que ter trocado 

cai-no o Marcelo Odebrecht. Eu gostaria que juntasse ao processo, porque, 

como ele mencionou durante o depoimento, era importante que fosse 

prova no processo. 

Ministro - Bem, eu ainda tenho urna pergunta a respeito.. Os 

documentos, estou determinando a juntada aos autos. 

Advogado - O senhor quer ficar com esse aí também? 

04 
	

Advogado - A gente vai... 

Ministro - Vamos esperar o Dr. Nicolao chegar, porque ai... Pois bem, 

antes de encerrar, uma ou duas perguntas: voltando . questâo dos 

jogadores do Fluminense... 

Depoente - Se fosse do Flamengo eu lembrava. Do Fluminense, n10. 

Ministro - Mas voltando... 

Advogado - Mesmo depois de ontem? 
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Depoente - Pênalti? Ganhar de pênalti ê brincadeira. E vai toiiar cacete, 

porque vai perder o campeonato e no final vai perder de novo, 

Ministro - Bem, rutebol a parte, eu Indagaria se - e aí estou me 

ha5eando no que o senhor falou, quer dizer, o senhor no era 

propriamente encarregado dos pagamentos em si. 

Depoente - Eu? 

Ministro - Perdão. Quem organizava a parte mais da logística era o 

Fernando e a Sra. Maria... 

Depoente - Ela executava aquilo que tinha combinado e tinha recebido 

autorização de Fernando para fazer. 

Ministro - Então, eu Imagino que o senhor no tinha controle como 

exatamente cada um dos pagamentos ocorreu. 

Depoente - Nâo, de jeito nenhum. 

Ministro - Então, portanto, no teria condições de afirmar aqui se no Rio 

de Janeiro houve pagamento excepcionalmente de uma única vez em um 

miiho ou... 

Depoente - Eu tinha uma regra que eu dizia que nào. Entáo, eu 

esperava - e acredito que sempre acontecia - que se houvesse algo rora 

da regra, eles me procurariam antes para autorizar e isso no aconteceu. 

Ministro - Mas poderia haver... 

Depoente - Dois de ciuinhentos.  Um em um dia e o outro no dia 

seguinte. Isso acontecia, É emergente, tem que pagar, tem que pagar. 
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Dizia: ento está bom, paga um na quarta e outro na quinta, mas dois na 

quarta, no mesmo momento, no. 

Ministro - Está Lem. Mais alguma outra.. 

Advogado - Só mais uma coisa: o senhor conhecia, pelo menos, se nâo, 

parte do seu setor, porque foi descrito um mecanismo de pagamento e no 

caso aí de contribuição por Caixa 1, mediante outras empresas. No caso... 

Ministro - Caixa 1, explica que é o Caixa 1 eletoraI. Não é aquele seu 

Caixa 1 mais ampliado. 

Advogado - Exatamente, 

Depoente - Não, Caixa 1 é o mesmo. Caixa um oficial, 

Advogado - Urna sistemática adotada por intermédio de outras 

empresas que doariam,., 

Depoente - Sei que foi feito um volume, porque ( ... ) o nosso valor e 

Benedato Júnior que tinha Interesse em continuar fazendo doaçaes. Corno 

Marcelo proibiu fazer por caixa dois, ele foi procurar alguém da relação 

dele, empresarial e pessoal, para fazer o complemento que ele precisava 

fazer. 

Advogado - E esse valor que foi pago por lá, debitou nessa conta no 

setor? 

Depoente - Não. 

Advogado - Tudo algo à parte? 
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Depoente - Não, foi feito pela conta da empresa, da pessoa, que no 

caso foi a Petrobrás, certo? E a pessoa ficou com crédito junto a Benedito 

Júnior, que iria arranjar um jeito de pagar a ele. 

Advogado - Mas os senhores estiveram que reembolsar a Petrôpolis? 

o Depoente - Sim, mas não precisava reembolsar por fora, 

Advogado - Podia reembolsar por dentro? 

Depoente - Claro, ele pagou por dentro, 

Ministro - Ou seja, em outras palavras, é possível que tenha havido 

pagamentos, vamos dizer, ilicltos ou doações ilícitas à campanha eleitoral 

que não tenham passado pelo seu setor, porque esse.., 

Depoente - Não, ilícitas r'iâo. 

Ministro - Esse exemplo que nós estamos.. 

Depoente - Não foi ilícita, foi brius. 

Ministro - Para a Justiça Eleitoral, é ilicito, porque na justiça eleitoral só 

é licito aquilo que é pago... 

Depoente - Pela própria empresa. 

Ministro - E declarado à justiça eleitoral. 

Depoente - Mas foi pago e declarado, só que foi pago e declarado pela 

Itaipava, pela Petrópolis. 

Ministro - Mas enfim, é uma Ilicitude que não é a comum, que nós 

estejamos acostumados, vamos dizer assim 

Depoente - Se o senhor coloca dessa forma, então foi feito irregular. 
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Ministro - Entào, veja, é possivel que pagamentos que ro sejam 

estritamente da empresa, do seu Caixa 1 para o Caixa 1 de uma 

campanha eleitoral, tenham ocorrido fora dD seu setor, náo é isso? Corno 

este caso da Itaipava. 

49 	Depoente - Se o senhor considera que esse caso foi ilícito, É, Itaipava é 

a Petrópohs. A empresa é Petrópolis. 

Advogado - Mas, só para entender, que é exatamente o ponto que a 

coisa nâo fetha nessa doaçáo via Itaipava. É uma doaçâo feita a pedido da 

Odebrecht para Itaipava. 

Depoente - Pela Itaipava para alguém. 

Advogado - Pela Itaipava, claro, No momento que a Itaipava fez essa 

transferência para o Caixa 1 eleitoral, quer dizer, declarado e tudo, a 

Odebrecht tinha que reembolsar. Foi feito algum tipo de acordo.,. 

Ministro - Mas aí no era... 

Depoente - Esse acordo é um acordo de Benedito Júnior que pediu a 

ele. Benedito Júnior estava construindo uma fábrica, uma riào, duas 

fábricas para a Petrópolis, uma na Bahia, em Alagoinhas, e urna em 

Petrópolis mesmo. Ele podia simplesmente diminuir o faturaniento 

dess... 

Advogado - Então o pagamento era feito dessa forma? 

Depoente - Eu no estou dizendo que foi, porque eu náo sei, mas eu 

estou lhe dando um exemplo. 

Ministro - Mas certamente no roi pelo seu setor? 
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Depoente - Com certeza não foi pelo meu setor. 

Advogado - Está 6timo. 

Depoente - Se for para ser pelo meu setor, é jogar dinheiro fora Se me 

empresta um dinheiro oficial e eu tenho que lhe devolver um dinheiro por 

fora, isso não existe, a não ser que você aceitasse uma redução de vinte 

por cento. 

Advogado - Só urna coisa que fiquei com dúvida a partir da pergunta do 

Dr. Nicolao: o senhor respondeu a ele que não lhe diziam pagamento da 

Mônica Moura era para a campanha tal. 

Depoente - Não. 

Advogado - Isso eles não lhe diziam quando era campanha no Brasil e 

nem quando era campanha fora. Simplesmente mandavam pagar e o 

senhor não sabia do que era? 

Depoente - Não, volto a dizer ao senhor; não me diziam que era 

campanha de Mõnica Moura, que era campanha de Fulano de Tal, mas 

todo mundo sabia qual era a campanha que o João Santana estava 

fazendo. A mesma coisa no exterior. 

Advogado - Mas o senhor mesmo disse que esses pagamentos poderiam 

ser feitos por algo feito no passado. O senhor mesmo dIsse que quem 

paga na frente, leva atrás. 

Depoente - Não estou entendendo. Para me esclarecer para eu não 

estar falando besteira, 
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Advogado - Não, minha pergunta é mais objetiva do que isse' quando 

era lhe dada a ordem, seja para pagar.. 

Depoente - Eu pagava. 

Advogado - O senhor pagava? 

Depoente - Simples e direto. 

Advogado - Quando era de uma campanha no Brasil, ou seja,... 

Depoente - Não me interessava de onde era a campanha. Quem inc 

pediu ou pedIa tinha autoridade para pedir, eu pagava, 

Advogado - É isso. 

Depoente - Agora, dizer ao senhor que eu não sabia, zero, eu sabia. Eu 

sabia que a campanha de El Salvador estava sendo feita a pedido de 

André Rabelo, nosso diretor superintendente do Panamá, que tinha uma 

relação direta de amizade com a mulher do candidato de El Salvador, que 

é brasileira e baiana. 

Advogado - Então, deixa eu lhe fazer urna pergunta, só porque surgiu 

uma outra agora: na sua planilha, houve, pelo que o senhor disse, um 

comando para o senhor em 31 de março para que o senhor fizesse um 

pagamento para o João Santana. 

Depoente - Sim. 

Advogado - Não. 

Advogado - É o que está ali. 

Ministro - A Feira". 

88 
.1. 	3-_6.2?ii'.G.Oi3 	 - rp 	to e HMwtv 	 AVw de 	'T 

C: :3.'2G17 



1 RIIJN.AL  )E .iuSi IÇA 	 LLJFLZ)JZ.1 

Fk 9Ô03 

r 

Depoente - O lançamento foi num período até 31, no foi e*atarnente 

no dia 31. 

Advogado - Mas assim, os pagamentos eram feitos depoís, mas a 

ordem para o senhor pagar o senhor disse que.. 

49 	Depoente - Eu lançava. Quando ele me dava a ordem, eu lançava. 

Advogado Ok, então a ordem.., 

Depoente - Eu posso ter lançado dia 10 de março, mas essa posição é 

de final de mês. 

Advogado - Então, a ordem ocorreu até 31 de março. 

Depoente - Sim. 

Ministro - Entre 1 de janeiro e 31... 

Advogado - 31 de janeiro de 2014 e 31 de março de 2014. 

Depoente - Sim, perfeito. 

Advogado - A campanha começava em julho. 

Depoente - Sim. 

Advogado - Como é que o senhor, nesse período de 10  de janeiro a 31 

de março, se a campanha só começava em julho, o senhor supôs... 

Depoente - Não, nao estou dizendo que eu supus. 

Advogado - Não, veja. 

Depoente - Estou dizendo que você me perguntou se ele me dizia. Estou 

dizendo que ele não me dlzi3. 
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Advogado - O senhor dizia: ele não precisava me dizer e nrdeveria 

dizer. 

Depoente - Não, esse dezesseis pode não ter sido para campanha do 

presidente do Brasil. 

49 	Advogado - È esse o ponto. 

Depoente - Pode ter sido um outro pagamento. 

Advogado - Mas, doutores, os senhores estão explorando um fato aqui 

que está claro. Só estou dizendo o seguinte; está claro que ele deduziu 

por fatores,, mas ele falou, ele foi enfático no sentido de que isso não era 

informado. 

Ministro - ve)a, a questão é muito simples e vou repetir: quem tinha o 

poder de autorizar dispêndios a partir da conta do p6s-'Jtaliano? 

Depoente - Marcelo. 

Ministro - E o próprio pós-'1taliano, eu imagino, porque receber... 

Depoente - Via Marcelo. 

Ministro - Via Marcelo, Esses valores sairam da conta do pàs-1 Italiano'. 

E isso? 

Depoente - Perfeito. Eu diria ao senhor que o fluxo era o seguinte: D. 

Mônica ia ao pós-Itaiiano' e dizia: oIha, eu preciso de tanto para fazer 

esse trabalho que vocês estâo me pedindo, e ele avisava a ela: 'procure 

a Odebrecht. Automaticamente, ele se contactava com o Marcelo e dizia; 

autorizei, da minha conta, pagar tanto a dona Niánica, que vai procur.ar . 

ProntO. 
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Advogado — Eu também queria uni esclarecimento: essas demndas, O 

senhor Marcelo Odebrecht para pagamentos à dona Mõnica, ocorreram 

também depois de 31 de março de 2014? 

Depoente — Eu no estava mais lá, doutor, no sei. 

40 	Advogado — O senhor saiu quando da empresa? 

Depoente - Eu saí da empresa no final de 2015, mas eu me afastei da 

área de operações estruturada e o Dr. Felipe Jens assumiu. 

Ministro - Mas o senhor disse que se afastou no inicio de 2015, não foi 

isso? 

Depoente Sim, é essa pergunta que ele está fazendo. 

Ministro — Nào, ele está perguntando no período de 2014. 

Advogado 31 de março de 2014. 

Depoente - Nào, não me recordo. Precisava ver a plariilha. Não me 

recordo. 

Ministro - Agora, o senhor tem certeza... 

Depoente - Mas com certeza deve ter acontecido durante a campanha 

de 2014, já que foi eles que fizeram a campanha, com certeza. Mas eu 

dizer 'o senhor tem certeza, eu não posso ter! Eu no tenho o número 

aqui para, a informação aqui para mim esclarecer. 

Ministro — Mas o Sr. Marcelo Odebrecht... 

Depoente 	E trr. EhE teri  
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Advogado - Esse nome que o senhor.. Felipe Jens. A gentenão tinha 

ouvido esse nome ainda, 

Depoente - Felipe Jens assumiu a mtnha área e no assumiu. Assumiu e 

no assumiu- Ele assumiu com uma orientação de Marcelo de fechar a 

área. 

Ministro - Em que periodo que ele assumiu? 

Depoente - Ele assumiu isso em meados de 2015, no foi isso mesmo, 

doutor? Meados de 2015. 

Advogado - Desculpe, Ministro, porque ficou um pouco confuso. Os 

pagamentos depois de março de 2014, quem que autorizava nesse 

Departamento de Operaçôes Estruturada5? Era o senhor ou o Sr. Felipe 

Jens? Ou ninguém autorizava ou nào teve? 

Depoente - Quem autorizava era quem tinha autoridade para autorizar 

Marcelo e os seis líderes empresariais. 

Advogado - Quem operacionalizava? 

Depoente - Quem operalizava era a equipe Fernando e O. Lúcia. 

Advogado - Mas quem recebia essa ordem? O senhor recebia? 

Depoente - Eu recebia essa ordem se fosse de Marcelo. Se no fosse, 

era automático. 

Advogado - A pergunta era essa, Depois de março de 2014, o senhor 

Marcelo ligou e chamou o senhor: Hilberto, pague para... 

Depoente - Para mim não. Ele passou a falar direto com Fernando. 
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Advogado - Com Fernando? 

Depoente - É. 

Advogado - Ah, està claro. 

. 	)ulz Auxiliar Eleitoral - Só uma conflrmaço de data que é Importante 

aquI. O senhor está confundindo, acho, que talvez os anos A pIa nlha 

Miruitro - Deixa o advogado dele explicar. 

Depoente - Deixa ele me ajudar aqui. 

Advogado - Na verdade, ele tinha entendido a pergunta do senhor como 

sendo março de 2015, quando ele já estaria se desligando (...) estava se 

desligando. Ele, em 2014, o senhor perguntou em 2014. Em 2014 ele 

estava lá, continuou na área em 2014... 

Depoente - Se tudo foi solicitado, estava. 

Advogado - Até o inicio de 2015, quando essa área foi passada para o 

Felipe Jens, com um papel específlco, O Marcelo explica isso na 

colaboraçào dele: para ele fechar a área, acabar com pagamento, acabar 

com tudo, isso em 2015, meados de 2015. Mas, em 2014, era ele que 

estava lá. 

Advogado - Então, vou fazer mais uma vez a pergunta. 

Depoente - Só se eu conseguisse ter esse papel. 

Ministro - Ele no se recorda, Ele já djsse que precisaria do computador. 

Depoente - Se eu tivesse uma planilha como essa, eu teria condiçes de 

responder ao senhor. 
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Advogado - Eu vou fazer a pergunta de outra forma, Ministro A partir 

de março de 2014, março de 2014 em diante, o ano estava começando, 

2014, o ano da campanha eleitoral presidencial. O seu Departamento de 

Ações Estruturadas.,, 

Depoente - Operações. 

Advogado - Operaçóes Estruturadas continuou a fazer pagamentos por 

solicitaço, autorizaçào do Sr. Marcelo Odebrecht? 

Depoente - E de todo mundo. Tem 450 (quatrocentos e cinquenta) 

milhões que foram pagos em 2014.. Eu disse aqui. Agora, se foram os da 

campanha, se foi os normais, no sei. Que continuou pagando, continuou. 

Ministro - Então, em 2014, o valor foi de 450 (quatrocentos e 

cinquenta) milhões de... 

Depoente - Abri para lembrar, porque de cabeça esta difícil. 

Quatrocentos e cinquenta milhões foi gasto. O departamento gastou 450 

(quatrocentos e cinquenta) milhões de dólares em 2014, com tudo, Corno 

foi de campanha? No sei. 

Advogado - E o que o senhor disse é que o senhor nâo se recorda de 

ter... Pode ter havido... 

Depoente - Pode, acredito até que tenha havido. 

Advogado - Mas o senhor riâo se recorda - foi isso que o senhor disse - 

de pagamentos específicos para a Mônica Moura nesse período. Pode ter 

havido ou pode nâo ter havido. O senhor no se recorda, é isso? 

Depoente - No me recordo. 
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Ministro - Mas se o Marcelo Odebrecht afirma que houve... 

Depoente - Se o Marcelo se recordar e ele disse que houve é porque 

houve, porque quem autorizava era ele 

Advogado - Mas Ministro, tem uma pergunta que acho que casa com o 

49 	que o senhor perguntou para ele. Desses 450 (quatrocentos e cinquenta) 

milhões de dólares que foram gastos em 2014, foram gastos? 

Depoente - Foram. 

Advogado - Aqueles 40 (quarenta) milhões que constavam dos 200 

(duzentos) milhões iniciais estão nesses 450 (quatrocentos e cinquenta)? 

isso? 

Depoente - EStO. Mas no so 200 (duzentos) milhões de dólares. So 

200 (duzentos) milhões de reais, inclusive os 40 (quarenta) também era 

de reais. Então, nós estamos falando de 100 (cem) milhões de... estamos 

falando de tOO (cem) milhões de dólares e no de... seria 100 (cem) 

% 	daqui, Seria, desses 450 (quatrocentos e cinquenta), 100 (cem), 

Advogado - Não, desses quatrocentos... 

Depoente - Não, menos. 

Advogado - Muito menos. 

Depoente - Vinte. Desses 450 (quatrocentos e cinquenta), seria 20 

(vinte). 

Advogado - Ou menos, não é? O senhor disse que dos 200 (duzentos) 

milhões. 40 (quarenta) milhões... 

Depoente - Foi pacio por nós, 
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Advogado - Pelo senhor Certo? 

Depoente - Isso. 

Advogado - Esses 40 (quarenta) milhões do senhor estão contidos nos 

450 (quatrocentos e cinquenta) milhões de dólares. 

Depoente - Perfeito. Então, nós estamos falando ai de 15 (QLIInze' a 20 

(vinte) milhões de reais, 

Advogado - Dólares. 

Depoente - De dólares, que estão nesses 450 (quatrocentos e 

cinquenta). 

Advogado - isso de 15 (quinze) a 20 (vinte) é o responsável por 

campanhas, rio Brasil iriteiro' 

Depoente - 1550. 

Ministro - O senhor tem certeza disso? Porque, aqui, eu estou Quase 

, 	convencido de que vai haver a necessidade de uma acareaçào entre o 

senhor e o Sr. Marcelo Odebrecht porque o Sr, Marcelo Odebrecht - me 

corrijam aqui todos - afirma categoricamente que - veja, no é a minha 

OPIflIOr nâo sâo dados meus, eu aqui, como Juiz, apenas quero a verdade 

-, afirma cateoricamente que foram doados nesta conta que ele tinha 

para a chapa presidencial ou, corno ele dizia, para a Dilma, 150 (cento e 

cinquenta) milhões de reais. 

Depoente - Perfeito. Se o senhor tiver alguma acareação, e é um direito 

total do senhor, o senhor tinha que fazer entre Dr Marcelo com o Dr. 
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Benedito Júnior, que era quem, no final das contas, consolidava o valor. 

Certo? Porque era ele que, no final, quem controlava.. 

Ministro — A acareação no é pondo em dCvida o que o senhor está 

afirmando. A acareação é simplesmente para esclarecer. Porque existe 

	

49 	acareação nos dois sentidos: acareação que é para dizer: olha, um está,.. 

Advogado — Ministro, me permite? Eu acho que o ponto - e foi essa a 

dificuldade que eu também tive no depoimento do Marcelo - é que ele diz 

o seguinte: eu disponibilizei 150 (cento e cinquenta) milhões de reais. E 

eu me recordo bem. 

Depoente - Ele disportibílizou 150 (cento e cinquenta), e nós gastamos 

200 (duzentos). Certo? 

Advogado — Ele falou: Eu não sei quanto foi pago, porque eu não sei 

quanto foi demandado, Ele disse assim; 'Eu tinha para eles, está aqui — 

na versão dele -; Guido Mantega, vocês têm 150 (cento e cinquenta) 

	

, 	milhôes para gastar: SO (cinquenta) em 2009 e 100 (cem) de agora'. E eu 

ainda perguntei para ele. Ele falou o seguinte; Eu não sei quanto foi 

pago, gasto total, porque eu não sei aquilo que foi pago da Mônica Moura, 

porque na versão dele era essa. O Caixa 2, na versão do Marcelo, seria só 

para pagamento da Mônica Moura e João Santana. 

Depoente — Não. 

Advogado — Na versão dele, ele diz. Então, eu no sei quanto 

efetivamente nós desembolsamos, porque eu no sei quanto foi 

demandado, porque ele falou a mesma coisa; A minha planilha é só até 

31 de março, Eu não sei. Por isso essa aparente divergência, 
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Ministro - Mais alguma outra pergunta para ele? 

Advogado - Estou satisfeito. Acho que está bom, no é' 

Ministro - Pois não, Dr. Bruno, 

. 	Juiz Auxiliar Eleitoral - Bom, doutores, até para a gente antecipar, 

aproveitar que a Dra. Elaune está aqui tarflbêrfl, hoje foram duas deas.Ôes 

que o Ministro assinou e que a gente vai providenciar já o cumprimento, 

que é para os advogados dos colaboradores trazerem no universo 

documental que corroborou todas as colaborações... 

Ministro - Não, não sâo as colaboraçôes. É o que foi dito aqui. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - É, o que foi dito aqui. Obviamente restrito ao 

nosso objeto. Isso está no despacho, que a gente já vai... o (...) depois 

vai intimar a senhora com bem o foco estrito e está acobertado pela... 

Advogada - Pelo sigilo, 	já o e-mail e a planilha. Se quiser, já 

podemos... 

Ministro - Mas aí, Dma. Eialne, se puder... faz com uma petição. )Ufltc. 

Advogada - 

Advogado-( ... ) 

Ministro - De toda sorte, eu pediria que esses documentos ficassem 

conosco aqui. Eles estão onde? Estão aqui, não é' Consulto o Dr. Nicolao 

se quer fazer algum pedido a mais... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - No momento não, Excelência. 

Ministro - Não há mais nenhuma pergunta, não é isso? Ou há? 
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Advogado - Não. 

Ministro - Esses documentos vo ficar em autos sigílcsos, apartados. 

Por isso até prefiro que no sejam entregues aqui nesse momento. E 

segue o mesmo sistema, no é, Dr. Nicolao, dos próprios depoirnentos? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Perfeito. 

Ministro - Eu queria agradecer à Dra. Elaine, mais uma vez, e ao Dr. 

Marcos também. E vamos esperar o depoente. 

Nada mais haverdo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textua' fiei do arquivo digtal do 

depoimento video-fonoçrá fico encaminha do a esta Coordena dona de 

Taquigrafia do STJ para transcniço. 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

.• 	 Luiz Eduardo da Rocha Soares 

Além do depoente, participaram da inquirição o Exmo. Sr. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da 

Audiência; o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-

Geral da Justiça Eleitoral; e o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dm0 de Castro e 

Costa Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral; e os advogados indicados 

para este ato Dr. Flávio Henrique Costa Pereira - OAB/SP n. 131.364, 

pelos representantes Coligação Muda Brasil e Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB - Nacional); Dr. Flávio Crocce Caetano - 

40 	OAB/SP n. 130.202, pela representada Dilma Vana Rousseff; e o Dr. 

Gustavo Bonini Guedes - OAB/PR n. 41.756, pelo representado Michel 

Miguel Elias Temer Lulia; e os Drs. Paula Sion e Bruno Sailes Pereira 

Ribeiro, pela defesa do depoente. 

O depoente respondeu da seguinte forma ao que lhe foi perguntado: 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Luiz Eduardo, estamos aqui hoje em 

uma audiência de natureza estritamente eleitoral, não é um processo 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
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criminal. Nesse processo, temos um objeto bem definido, que é a 

campanha eleitoral de 2014. É uma ação de investigação judicial eleitoral, 

que foi ajuizada pelo PSDB e pela Coligação Muda Brasil, tendo como 

representados a Sra. Duma Rousseff, ex-presidente do Brasil e o Sr. 

Michel Temer, atual presidente do Brasil. Pergunto inicialmente, que 

preciso prestar o compromisso do senhor, que o senhor está aqui como 60 
testemunha, pergunto inicialmente se o senhor tem algum tipo de vínculo 

com os representados, pode ser uma amizade, inimizade, até parentesco, 

enfim, o senhor tem algum tipo de vinculação com os representados: 

Dilma Rousseff ou Michel Temer? 

Depoente - Não, nenhuma. 

)uiz Auxiliar Eleitoral - Aqui o senhor tem uma situação, que seus 

advogados devem tê-lo instruído, o senhor é colaborador em uma ação 

que está em curso e já foi homologada pelo STF, não é isso? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Essa colaboração ainda está sob sigilo e, diante 

de tal circunstância, consultamos formalmente o Supremo Tribunal 

Federal, inclusive com parecer do procurador-geral da República, onde 

ficou muito claro que o seu depoimento aqui perante a Justiça Eleitoral 

não traz qualquer tipo de prejuízo ao seu acordo de colaboração 

premiada. 0k? Então, não há nenhum impedimento legal, pergunto se, 

além disso, há algum impedimento, o senhor sente algum impedimento 

para dizer a verdade hoje aqui? 

0 

Depoente - Não. 	 1)  
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Então o senhor assume o comprmô'a dizer 

a verdade sob pena de falso testemunho. 

Depoente - 0k. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Luiz, inicialmente, como eu disse, esse 

depoimento tem por objeto a campanha eleitoral de 2014. 

IGI 

Depoente - Dois mil e quatorze? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Exatamente. É claro que a gente tem que 

entender todo o contexto, mas aquilo que fuja muito a esse tema, os seus 

advogados também estão aqui para auxiliá-lo no que for necessário, o 

senhor pode se manifestar. Então gostaria de inicialmente perguntar como 

é que se inicia a sua relação com a Odebrecht, qual a função que o senhor 

desempenhou lá e de quando a quando. 

Depoente - Ok. Eu entrei na Odebrecht em 1988, na empresa CBPO - 

Companhia Brasileira de Projetos e Obras, em São Paulo. Comecei 

trabalhando na área financeira, vim proveniente de bancos e trabalhei 

durante cinco anos em São Paulo e, após esse período, eles me 

transferiram, sempre na área financeira, para o exterior. Então trabalhei 

em alguns países, morei fora por um tempo, morei no Chile, na Argentina, 

morei em Angola também. Quando foi em mil novecentos... Isso foi 

durante uns seis, sete anos. Depois desse período, em 1999, 2000 voltei 

já para a Construtora Norberto Odebrecht, que era a dona da Companhia 

Brasileira de Projetos e Obras, no Rio de Janeiro, como tesoureir6í 

internacional na companhia. Trabalhei nesse período, de 1999 até 2006, 

como tesoureiro internacional e em 2006 fui transferido para um setor, 

3 
ALiE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de Luiz Eduardo da Rocha Soares 	Data: 8/3/2017 



e' 1 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

junto com o Sr. Hilberto Silva, que passou a ser meu líder de operações 

estruturadas, foi onde trabalhei até 2014, meados de 2014, junho, julho 

de 2014, onde fui transferido para o exterior novamente, fui trabalhar na 

Odebrecht Global Sourcing, nos Estados Unidos, onde fiquei até sair da 

Odebrecht em 2015. Então foram vinte e oito anos de companhia. . 
Juiz Auxiliar Eleitoral - A partir de julho de 2014 o senhor sai do setor 

de operações estruturadas e vai para a Global Sourcing? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O que é essa Global Sourcing? 

Depoente - É uma empresa de serviços, que presta serviços para vários 

países do mundo e está sediada em Miami. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas está ligada à Odebrecht? 

Depoente - Está ligada, Odebrecht Global Sourcing. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa Global Sourcing faz serviços... 

Depoente - Serviços principalmente de compra de procurernent 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Desculpe... 

Depoente - Procurement. Por exemplo, as obras na América Latina, nós 

fazemos as compras e ajudávamos as grandes obras a fazer o 

procurement de grandes compras massivas... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - De fornecimento... 

4 
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Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Das obras? 

Depoente - É isso. 

•• 	
Juiz Auxiliar Eleitoral - Era um braço da Odebrecht que atendia obras 

no mundo inteiro, inclusive no Brasil? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - No Brasil, não? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Global Sourcing, não é? Isso a partir de julho 

de 2014? 

Depoente - É. Na verdade, como demorou um pouco a sair o visto 

. 	americano, só fui para lá em dezembro, mas eu já estava viajando muito 

para outros países e está me ajudando muito nessa época por causa dos 

grandes acontecimentos dos advogados através do mundo, principalmente 

na América Latina. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Bom, mas a gente já volta a essa questão do 

Global Sourcing. Só para também marcar temporalmente aqui, de 2006 a 

2014 no setor de operações estruturadas. É isso? 

Depoente - Exatamente. Final de 2006 a... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Final, de 2006 a julho de 2014? 

5 
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Depoente - Mais ou menos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. Bom, o que é esse setor de 

operações estruturadas, o que basicamente ele fazia, qual era...? 

Depoente - O setor de operações estruturadas basicamente tratava de 

pagamentos não diretamente registrados nos livros da companhia, 

principalmente bônus para diretivos no exterior, alguns tipos de 

pagamentos para fornecedores que tínhamos que fazer, que não estavam 

diretamente relacionados ou contabilizados em obras e alguns outros tipos 

de pagamentos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Caixa dois para o setor político fazia por lá 

também? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Existia pagamento de caixa dois para partidos 

políticos e... 

Depoente - Não só partidos políticos, não só no Brasil como na América 

Latina e em outros países. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - No setor, quem que compunha o setor? 

Depoente - O chefe era Hilberto Silva e tinham duas pessoas mais 

diretamente ligadas a ele, que eram Fernando Migliaccio da Silva, que era 

como se fosse um substituto do Hilberto e eu. E abaixo da gente, em 

Salvador, tinham duas meninas, que faziam a parte mais operacional, que 

era a Maria Lúcia Tavares e a Ângela Palmeira. 

f) 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Ângela... 

Depoente - Ângela Palmeira. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Havia algum tipo de divisão de tarefas entre o 

senhor e o Fernando Migliaccio. 

Depoente - Sim. O Fernando Migliaccio cuidava mais do dia a dia da 

tesouraria. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mais do dia a dia? 

Depoente - Da tesouraria. Eu cuidava mais da parte do exterior, 

principalmente na abertura das empresas offshores, do controle dessas 

empresas e também ainda na busca de alternativas, quais são os bancos 

que a gente ia trabalhar, essas coisas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E correto dizer, então, que o senhor cuidava 

ao 	mais do setor internacional e o Fernando do setor interno? 

Depoente - É, exatamente. Mas, além disso, ele cuidava do setor 

internos, mas os pagamentos, toda a gente do caixa era feita pelo 

Fernando Migliaccio, isso a partir de 2008, porque o Fernando Migliaccio 

estava em outro setor e veio se juntar com a gente no final de 2008. 

Então, de 2006 a 2008, como não era muito grande o volume, eu fazia 

isso sozinhó, quando ele chegou cuidou mais dessa... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Conta um pouquinho como funcionava do pont6 

de vista operacional. Pelo que entendi, o senhor tinha a função de... O seu 

setor tinha que pagar, não é isso? 
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Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Como é que funcionava então essa lógica. O 

senhor recebia uma ordem de quem para fazer o pagamento, para quem, 

isso era definido de que forma? 

Depoente - Na verdade, nós tínhamos um sistema aí os vários 
.0  

solicitantes através do mundo, em outros países ou no Brasil, acessavam 

esse sistema ou enviava para uma pessoa que fazia a importação desses 

dados no sistema, onde ele dizia o valor, o montante a pagar ao método, 

ou no Brasil ou no exterior, e seria um codinome, nós registrávamos e 

providenciava o pagamento. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então alguém acessava esse sistema, inseria os 

dados lá e vocês puxavam pelo sistema. É isso? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E quem tinha acesso, quem podia ter acesso a 09 
esse sistema? 

Depoente - Da área, todos os... quem trabalhava na área. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Da área de Operações Estruturadas? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas eu imagino que há um passo anterior 

ainda aí. 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não é? 

, 	1) 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Que é exatamente o (...). 

Depoente - O ordenante. O ordenante acessava o sistema e enviava 

esses dados pra dentro do sistema. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E quem podia ser o ordenante? 

Depoente - Ah, normalmente, a gente... tinha os DS5 e os LEs, 

Diretores Superintendentes e Líderes Empresariais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Diretores Superintendentes e Líderes 

Empresariais. Quantos líderes eram? 

Depoente - No total eram 11 (onze), mas quem utilizava o sistema 

eram uns oito, uns sete, oito, e Diretores Superintendentes, eu não... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E diretores ... ? 

Depoente - Superintendentes. Eu não consigo me lembrar quantos são, 

mas uns cinco ou seis no Brasil e cinco ou seis fora do Brasil também, um 

total de doze pessoas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas esses Líderes Empresariais, Diretores 

Superintendentes, então, eles tinham liberdade de acessar esse sistema... 

Depoente - Não, eles... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E jogar uma ordem lá (...). 

Depoente - É. Eles só tinham liberdade de informar qual que era a 

ordem que ele queria. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pelo sistema? 
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Depoente - Pelo sistema. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E aí vocês recebiam essa ordem, tinha algum 

procedimento interno de aprovação, alguma coisa, não? 

Depoente - Não era bem afeito à minha área. Aí já tinha uma outra 

pessoa, ou outras pessoas que viam isso. Mas, quando chegava para ser 

disparado o pagamento, o processo de aprovação estava feito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então quando chegava no sistema para o 

senhor é que já estava aprovado. É isso. 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe quem podia aprovar? 

Depoente - Dentro do escopo último, os LEs podiam aprovar. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Os Líderes Empresariais? 

Depoente - Líderes Empresariais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sabe se para qualquer tipo de pagamento, 

qualquer tipo de questão? 

Depoente - Aí eu não sei te dizer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor participava dessa ... ? 

Depoente - Eu não participava disso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quem do setor tinha essas... participava disso, 

dessa questão da aprovação? 

10 
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Depoente 	Não, aprovaçao ninguem participava Nos er moJfn tor 

de apoio, uma área de apoio. Então, quem tinha poder de áprovação era 

quem estava solicitando, os Líderes Empresariais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Havia um tipo de questão restrita a um LE, 

alguma coisa ou não? 

Depoente - Perdão. Tipo de questão? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso tinha alguma divisão por áreá, por 

matéria, não? Os senhores não sabiam? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O Marcelo Odebrecht, que era o presidente da 

holding, também fazia esse tipo de autorização? 

Depoente - Não. Isso aí era delegado para os Líderes Empresariais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Era delegado para os Líderes Empresariais? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então as informações que o senhor tinha no 

momento de fazer um pagamento, quais eram? 

Depoente - Qual o valor, qual a via de pagamento, se era no exterior ou 

no Brasil e qual era o codinome. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O codinome. 

Depoente - Isso. Era tratado, dentro do setor, e aí ia para a parte 

operacional providenciar o pagamento, ou enviava para um preposto, um 

operador, no caso do exterior, ou para outros operadores no caso do 

Brasil. 

11 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa via de pagamento já vinha definida para 

o senhor também? 

Depoente - Se ia ser no Brasil ou no exterior, sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Já vinha definido. E o senhor ( ... ) falar da 

divisão do Fernando, o senhor também fazia pagamentos no Brasil? 

Depoente - Não. Até 2008. Depois de 2008, não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Até 2008 fazia pagamentos no Brasil e depois 

de 2008 só... 

Depoente - Não. Na verdade, depois -de 2008, nem fazia os 

pagamentos. Eu acompanhava os pagamentos, mas a minha parte era 

mais operacional, de ter essas estruturas funcionando. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, já falando um pouquinho dessa área 

operacional mesmo: o senhor recebia, por exemplo, uma ordem de 

pagamento que o senhor tinha que realizar de determinado montante no 

exterior. Quais eram as estruturas que o senhor utilizava? O que o senhor 

fazia, como regra? 

Depoente - As estruturas eram montadas e elas passavam a funcionar 

por si. Recebíamos essa ordem, uma parte dessa... a gente escolhia qual 

que era o operador que ia fazer esse tipo de pagamento e enviávamos 

para ele e ele providenciava. Logicamente, antes disso já tinha... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor falou que já tinha uma estrutura. 

O que era essa estrutura? 

AVE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF Depoimento de Luiz Eduardo da Rocha Soares 	Date 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

E1& 

r 9Q20 

Depoente - Ah, a estrutura era uma estrutura de offshdre 	aig ns 

bancos localizados onde nós escolhíamos e onde mantinha esse dinheiro lá 

para fazer esses pagamentos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E esses offshores ficavam localizados onde? 

Depoente - Ah, basicamente eram offshore de (...) antigo, Panamá. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Panamá? 

Depoente - Hum, hum. As offshores, os bancos mais no Caribe. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Bancos, Caribe? 

Depoente - Hum, hum. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Tá. E os codinomes? Nesse período em que o 

senhor trabalhou lá, quais eram, vamos dizer, numa escala de montantes 

recebidos, quais eram os principais codinomes lá que receberam 

pagamentos nesse ... ? 

49 	Depoente - Ah, aí eu não tenho como saber. Os codinomes eram 

variados, muitos, do mundo inteiro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Do mundo inteiro? 

Depoente - É. E, por regra, nosso setor de Operações Estruturadas não 

tinha conhecimento de quem que era o dono do codinome. Isso aí é uma 

coisa do interlocutor da pessoa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então o senhor não sabia de quem eram os 

codinomes? 

Depoente - Muito raramente. Alguns casos, assim, mais... 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Que casos o senhor sabia? Quem eram os 

codinomes que o senhor sabia? 

Depoente - Coisas que até já saíram na imprensa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pode falar. Não tem problema. 

Depoente - "Proximus" era Sérgio Cabral; "Caranguejo" era Eduardo 

Cunha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sempre no exterior, esses casos? 

Depoente - Não, pode ser no Brasil. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mais algum que o senhor...? 

Depoente - Assim de pronto, não. Mas na minha colaboração tem 

alguns nomes que eu lembrei, que eu passei lá. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E do codinome "Feira", o senhor se recorda? 

Depoente - Sim. Ah, esse era um também. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quem era o codinome "Feira"? 

Depoente - O codinome "Feira" já é sabido por todos, mas é a Mônica 

Moura e João Santana. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabia disso à época? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sabia? 

Depoente - Sim, porque eu estava lá junto com as pessoas do 

departamento que cuidavam disso. A gente sabia. 

14 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Luiz Eduardo da Rocha Soares 

	
Data: 8/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

13L(iZ't. 

921 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E no caso da Mônica Moura, da fÏira" no 

período mais recente que o senhor trabalhou no setor, houve pagamentos 

para a "Feira"? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe o volume disso? 

Depoente - Como eu estava mais afeito às coisas do exterior, eu sei que 

houve os pagamentos no exterior, mas o volume eu não posso recordar 

agora. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não consegue definir se eram valores 

substanciais, que casas atingiam aí? 

Depoente - De 2009 a 2013, que eu posso... ela pode ter recebido 

alguma coisa em torno de 13 (treze) milhões, 15 (quinze) milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quinze milhões? 

49 	
Depoente - É. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Até 2013. Em 2014 não houve pagamento? 

Depoente - Em 2014, eu realmentenão posso lhe dizer muito porque eu 

não par-ticipei muito do processo. Eu estava num processo de saída da 

área e, de junho para frente, eu já estava mais viajando do que ficando 

no Brasil acompanhando. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas até junho, que o senhor ficou ( ... ) quanto? 

Ministro - Doutor Bruno, é sempre importante esclarecer qual é a moeda. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E esses 15 (quinze) milhões que o senhor 

mencionou ... ? 
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Depoente - Como era no exterior, eram 13 (treze) milhões de dólares, 

assim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Dólares? Tá; E esse período que o senhor falou 

até 2013, esse período... primeiro semestre de 2014 o senhor não se 

recorda? 
	

•. 

Depoente - Não tenho... não tinha mais acesso a isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor não tinha mais acesso, não é? 

Depoente - É. Como eu estava de mudança de escopo de trabalho 

dentro da empresa, eu já não estava mais acessando. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E, Sr. Luiz, havia algum tipo de contabilidade 

desse setor? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Como é que era feito? 

Depoente - Também no mesmo sistema que eram feitas as ordens, ele 

era um sistema de contabilidade também. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Esse sistema ficava na empresa? Como é que 

ele...? 

Depoente - Não, ele ficava na Suíça. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Na Suíça? 

Depoente - Num servidor na Suíça. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral 	Entendi Esses valores que am pgo no 

exterior, aí como o senhor disse no caso da "Feira", eles saíam da onde? 

Qual era a fonte do pagamento? De onde vinham esses recursos? 

Depoente - A conta final de ( ... ) Offshore estava sediada num paraíso 

S 	fiscal em Antígua, num banco, Meinl Bank Antigua, ultimamente. Antes, 

ele estava em outro banco de Antígua também. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E esses eram recursos de Caixa 2? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Certo. Como é que eles eram produzidos? 

Depoente - Não eram produzidos por nosso setor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não? 

Depoente - Não. Era um outro setor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Que setor que produzia isso? O senhor sabe? 

Depoente - Não, porque... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quem era responsável? 

Depoente - Acho que era Marcos Grilio. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Marcos Grilio? 

Depoente - A partir de 2010. Até 2010 era outra pessoa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor sabe como que esses créditos para 

o setor político, enfim, como o senhor falou do ônus para outros, mas a 

nossa preocupação aqui é o setor político mesmo, em 2014. O senhor 

sabe como eles eram criados? Quer dizer... 
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Depoente - Ah, eu imagino que eles faziam algum tipo de transação, 

basicamente no exterior, de resultados de obras no exterior que eram 

disponibilizados, faziam um tipo de transação fiscal. 

Juiz Auxiliar Eleitorál - E, quando o senhor fazia o pagamento no 

exterior, o senhor sabia se relacionava-se à... se a causa para esse 00 
pagamento dizia respeito a negócios no Brasil ou no exterior, a acertos, 

acordos que foram feitos no Brasil ou se eles foram feitos no exterior? 

Depoente - Posso imaginar que, quando eram solicitados por solicitante 

no Brasil, eram coisas no Brasil; quando era solicitado por gente do 

exterior, era ( ... ). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quer dizer, aí no caso o senhor diz nos debits? 

Depoente - Os líquidos, os débitos, os executivos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Os executivos. Tá. No caso... 

Advogada - Doutor, só para eu entender a pergunta. O senhor está 

questionando se esses recursos eram de alguma forma transferidos do 

Brasil para lá? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não. É a causa do prazo do pagamento do 

acordo. 

Depoente - Eu entendi isso. Está certo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Luiz, no caso aqui de... vamos à 

questão da "Feira", especificamente. O senhor quais foram os líderes que 

pediram esse pagamento para a "Feira", quem, da onde foi o solicitante? 
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Depoente - Não. Isso aí eu já não POSSO dizer. Isso a_riifn tma 

tratado diretamente pelo Hilberto Silva com as pessoas envoMdas. Eu não 

tratava dessa ( ... ). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso, o senhor não... 

Depoente - No. E eu, inclusive, nem fazia os pagamentos. O Hilberto 

manuseava isso com o Fernando Migliaccio. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O Fernando? 

Depoente - É. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Os pagamentos para a "Feira" foram com o 

Fernando? 

Depoente - É. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor fez pelo setor internacional 

também ( ... )? 

Depoente - Eu sabia que existia porque eu estava sempre vendo os 

problemas do (...) que poderia existir no exterior. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas lembra de ter sido feito pagamento para a 

"Feira" em offshore? 

Depoente - Em offshore, sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim? Essa offshore ficava onde? 

Depoente - Da "Feira"? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Da "Feira". 

Depoente - Suíça. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Suíça. O senhor lembra quem era o titular da 

conta, não? 

Depoente - Não. Sei o nome da conta. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Qual era o nome da conta? 	

00 
Depoente - Shellbill Finance. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Shellbill Finance. O senhor... 

Depoente - Quem foi o titular não tinha como saber. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não aparece, né? E o senhor sabe se também 

aqui no Brasil foram feitos pagamentos para a "Feira", por outros meios? 

O senhor sabe? 

Depoente - Eu acredito que possa ter ocorrido, mas eu não tenho 

certeza porque eu não fazia esse tipo de pagamento. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor não fazia, então, o senhor não tem 

essa informação. Eu vou fazer agora uma pergunta um pouco mais 

genérica, porque nós não tivemos acesso à sua colaboração, então nós 

não temos como saber o que há lá, enfim. Então eu vou fazer uma 

pergunta um pouço mais genérica para o senhor. Em relação à campanha 

eleitoral de 2014, Sr. Luiz, há algum fato que tem relação com a chapa 

Duma/Temer, especificamente, que o senhor se recorda de ter ocorrido ali 

e que consta da sua colaboração? 

Depoente - Não, não tenho conhecimento, porque eu não participei em 

2014, quase nada desses pagamentos. Na minha colaboração não tem 

nada a esse respeito. 
/ 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Nada relacionado diretamente... 

Depoente - Diretamente a 2014, não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Diretamente a 2014. Tá. Então, só para 

encaminhar para algumas questões aqui: esses recursos que o senhor 

pagava - e aqui, obviamente, dentro do conhecimento do senhor -, o 

senhor conseguia saber se eram valores simplesmente que estavam sendo 

pagos via Caixa 2, não contabilizado, ou se tinha algum tipo de vinculação 

com acordo de propina mesmo? O senhor entende a pergunta? 

Depoente - Entendi. Eu não tenho conhecimento porque eu não tinha 

contato com esse tipo de... custeando os destinatários finais. Quem pode 

dizer isso são ( ... ) que solicitavam os pagamentos. Nós éramos 

simplesmente os pagadores. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Deu um pequeno problema aqui no sistema de 

vídeo, na gravação. Só um minuto. 

Ministro - Estou ouvindo aqui. Não sei se está gravando. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Foi aqui, Ministro, no TRE. Então, Sr. Luiz, vou 

retomar a última pergunta, porque não sei ao certo onde parou. A 

genérica será que gravou? Gravou, né? Então, a genérica o senhor já 

respondeu. A pergunta é a relacionada se o senhor tinha como definir a 

natureza desse recurso. Se era um recurso simplesmente não 

contabilizado ou se era oriundo de propina. 

Depoente - Não tinha como disso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não tinha nada, nesse aspecto, esclarecido? 
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Depoente - Não, porque, como estava te dizendo, o nosso setor era um 

setor de apoio. A gente dividia na empresa entre linha e apoio. Linha eram 

os executivos que estavam diretamente ligados aos projetos e tinham 

seus contatos e suas necessidades. Nós éramos o apoio deles. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Agora, tudo que saía do setor do senhor era 90 
não contabilizado? Não entrava na contabilidade da empresa? 

Depoente - Não, não eram contabilizados. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E também, quando era pago para o setor 

político ou, enfim... 

Ministro - É importante dar a resposta de forma clara. 

Depoente - Não era contabilizado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Todos os recursos não eram contabilizados, 

que saíam do seu setor? 

Depoente - Do setor não eram contabilizados. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Luiz, e da mesma forma que na 

Odebrecht não era contabilizado e agora estou lhe perguntando aos 

recebedores, quem recebia esses recursos? Todos os recursos que eram 

pagos pelo setor, também não eram pagos pela via contábil, pela via, 

vamos assim dizer, oficial dos partidos políticos, candidatos ou pessoas 

em geral? 

Depoente - Os valores saídos do setor não eram contabilizados na 

empresa. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Só eram contabilizados 

recebedores? 

Depoente - Não sei qual que era o tratamento contábil que cada um 

tinha lá na sua offshore que recebia ou numerário que recebia. Agora no 

S 	caso desses pagamentos do setor específico (...) não eram contabilizados 

na empresa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em relação... o senhor tem como dizer se 

algum codinome do que o senhor fez pagamento - o senhor já citou aí a 

questão do Cabral e do Cunha, mas, enfim, não é o nosso objeto - algum 

dos codinomes tinham relação com partido político ou com candidatos na 

Chapa Dilma-Temer em 2014? 

Depoente - Em 2014 eu não participei da campanha política. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em 2013 houve? 

Depoente - Não, eu não me recordo de nenhuma campanha política em 

2013. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E quando era pago para o setor, enfim, havia 

algum pagamento que era feito a partir de agremiação partidária mesmo? 

Depoente - Para agremiação partidária? 

Juiz Auxiliár Eleitoral - Isso. 

Depoente - Quando eu ajudei Benedicto Junior em algumás campanhas 

políticas, 2010, 2012, nós fazíamos alguns pagamentos para agremiação 

partidária, mas recursos contabilizados. Eu apoiava ele nesse sentido de 	7 
fazer pagamentos via bônus eleitoral. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Caixa 19  

Depoente - Mas eu um era simples apoio. Eu ajudava Benedicto Junior a 

fazer esse tipo de... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Agora, quando era Caixa 1, nunca saía do setor 

de Operações Estruturadas? 

Depoente - Não. Isso com certeza. Saía do Caixa 1 da empresa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Saía da contabilidade da empresa, normal, 

tudo registrado? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe quanto de Caixa 1 a empresa 

doou na eleição de 2014? 

Depoente - Não, não tenho ideia. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor nem participou disso? 

Depoente - Não participei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não participou de nenhuma reunião para definir 

isso? Nenhuma orientação... 

Depoente - Em 2014 não. Até 2012, sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Até 2012, sim? Alguém da empresa, na eleição 

de 2014, informou ao senhor quanto de recursos seriam pagos via setor 

de Operações Estruturadas para a campanha de 2014? 

Depoente - Não. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Nunca houve nenhum tipo de onv 	se 

sentido? 

Depoente - Com a minha pessoa não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Com a sua pessoa não? 

99 	Depoente - Participei - vou frisar novamente - em 2008, 2010 e 2012. 

Eu sabia, porque eu apoiava o Benedicto Junior a fazer esse controle. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas, Sr. Luiz, uma perguntinha que também é 

uma coisa que surgiu de depoimentos anteriores. Basicamente, o que que 

se alegou de via de pagamento do setor político e que está sendo aqui, 

diante dessa investigação, além da contribuição eleitoral oficial, enfim, 

que não tinha relação com o seu setor, basicamente havia esses depósitos 

em contas no exterior, que o senhor acabou de relatar. O senhor conhecia 

outras formas de pagamento que viesse do setor de Operações 

Estruturadas? 

Depoente - Outras formas de pagamento? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso, formas operacionais mesmo. 

Depoente - Antes de 2014? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim, no setor do senhor. 

Depoente - No caso de campanhas políticas, a única coisa que posso 

relatar é que se pagava tanto pelo Caixa 1, pelos bônus eleitorais, como 

Caixa 2, pelo setor de Operações Estruturadas, e tinha uma ajuda de um 

parceiro, que seria um bônus pago por terceiros, que era a Cervejaria 

Petró p01 is. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Cervejaria Petrópolis? Bônus pagos por 

terceiros? 

Depoente - Exato. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Como é que isso funcionava? 

Depoente - Nós tínhamos uma relação comercial com a Cervejaria 
69 

Petrópolis. Fizemos três plantas para eles e Benedicto Junior tinha um 

contato muito bom com o dono da Cervejaria Petrópolis e eles destinavam 

uma parcela do seu montante que eles tinham de direito à doação, a 

solícitações nossas e depois compensava nessa relação comercial. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Por que esse acordo foi feito? O senhor sabe? 

Depoente - Não sei te dizer, mas acho que era para não sair muita 

contribuição oficial pelo caixa da empresa, do Grupo Odebrecht. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabia por que a Odebrecht tinha essa 

preocupação? 	

49 
Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não? Na prática, a Itaipava, a Petrópolis, que 

era a Itaipava, é isso? 

Depoente - A Itaipava é uma marca da Petrópolis. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Uma marca da Petrópolis? A Petrópolis fazia 

uma doação a pedido da Odebrecht, é isso? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - No valor que a Odebrecht definia? 
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Depoente - Definia esse primeiro montante que a Pet_ópopodria 

fazer naquele ano específico, dentro das suas possibilidades, dentro do 

que ele poderia fazer do seu limite e, dentro desse limite, mandavam para 

eles as solicitações. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Depois a Odebrecht reembolsava a Petrópolis? 

Depoente - Eu acredito que... eu não participava desse tipo de 

reembolso, mas eu acredito que, pela relação comercial, se compensava 

isso nessa relação comercial na construção... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Se compensava na relação comercial? O senhor 

não sabe se fazia algum tipo... se havia pagamento, contrato simulado, 

nada? 

Depoente - Não sei lhe dizer. Não era feito pela nossa área. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe quem que foi beneficiado por 

essas contribuições de terceiros? Porque Itaipava, a Petrópolis, pagava via 

contribuição eleitoral oficial, mas... 

Depoente - Em 2014, como já lhe disse, eu não tenho a menor ideia do 

que... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não sabe como foi? Além de depósito em 

conta, também havia pagamentos em espécie? O senhor sabe, que saía lá 

do setor de Operações Estruturadas? 

Depoente - NoBrasil, sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - No Brasil era em espécie? O senhor sabe como 

isso se operacionalizava? 

27 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Luiz Eduardo da Rocha Soares 	Data: 8/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Depoente - Se operacionalizava através de doleiros. Disponibilizávamos 

um valor de dólares numa conta no exterior e eles davam os reais 

correspondentes no Brasil para nós e eram feitas as distribuições 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe dizer se "Feira" recebeu 

depósito em espécie? 

Depoente - Não posso te afirmar em 2014, mas alguma coisa pode ter 

recebido sim antes. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E pagamentos no Brasil, via espécie, entrega 

do senhor... quem que fazia, quem que operava diretamente? 

Depoente - Então, que não terminei de explicar. Existia um sistema que 

recebia as ordens e operacionalizava normalmente. Aí a Maria Lúcia que 

mandava os operadores, que seriam os doleiros, nos endereços, e eles 

faziam os pagamentos. Fernando Migliaccio providenciava os dólares para 

a conta dos doleiros, ou o Fernando Migliaccio, a partir,  de 2009 até 

2008... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A gente ouviu o Hilberto. Tem algum tipo de 

regra adotada pela empresa para entrega, quer dizer, pelo setor, para 

entrega desses pagamentos em espécie? Se havia algum tipo de limite 

volume máximo? 

Depoente - Definimos que não passava de 500 (quinhentos) mil reais 

para não ter nenhum tipo de problema, tanto problema físico de roubo, 

como problema legal. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor, como fazia parte do setor, teve 

conhecimento de um episódio que envolveu pagamento de alguns partidos 
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políticos via Caixa 2? A gente está trazendo um fato para- o 	iifiorue 

surgiu nos outros depoimentos. 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E aí, enfim, o senhor já disse que em relação a 

90 	2014 não teria.., mas alguns pagamentos aí na ordem que teria sido 

intermediado pelo Sr. Alexandrino... 

Depoente - Em 2014? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim. 

Depoente - Não sei lhe dizer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O Sr. Fernando Reis era um dos líderes que... 

Depoente - Um dos líderes empresariais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Que tinha autorização também? 

Depoente — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Também desconhece um episódio em que o Sr. 

Fernando Reis teria efetivado um pagamento em espécie com dinheiro 

proveniente lá do setor em 2014? 

Depoente - Infelizmente não posso ajudar. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Bom, Ministro, o senhor tem alguma questão? 

Ministro - Até 2008, o depoente estava trabalhando em que setor 

mesmo? 	

) 
Depoente - Até 2006, eu era o tesoureiro internacional da empresa. A 

partir de 2006, final de 2006 até 2014, nesse setor de Operações 
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Estruturadas. Até 2008 que Fernando Migliaccio só se incorporou ao setor 

no final de 2008. Então, eu fazia praticamente quase tudo, mas era um 

volume bem menor onde eu estava. 

Ministro - O senhor deve ter notado uma ampliação do volume de 

recursos movimentados pelo seu setor. 	 09 
Depoente - Sim, ampliou-se consideravelmente. 

Ministro - Chegaram lá a discutir o porquê disso? 

Depoente - Logicamente, como dá para verificar que o crescimento do 

faturamento da empresa foi diretamente proporcional ao valor do volume 

que o setor movimentava. Então, a empresa, em crescimento, o setor 

cresceu junto. A porcentagem que o setor movimentava vis-à-vis, o 

faturamento da empresa se mantém durante todo o período. A gente já 

tinha dado uma olhada nisso. 

Ministro - Ou seja, o senhor faz uma correlação entre o crescimento da 

empresa e o aumento de recursos, por exemplo, para corrupção e Caixa 

2? 

Depoente - Sim. É o que eu... minha visão do negócio. 

Ministro - Em outras palavras, o Caixa 2 e a corrupção estavam 

vinculados a este crescimento do volume de negócios da própria empresa. 

Depoente - Sim. 

Ministro - Eu, ao final, Sr. Luiz, vou fazer algumas outras perguntas de 

caráter mais geral, mas vamos prosseguir com as indagações dos 
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advogados e, depois, do Ministério Público Eleitoral, que1  etqui1em 

Brasília também, Dr. Nicolao Di. 

Depoente - 0k. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio, pela Coligação Muda Brasil? 

Advogado (Flávio Henrique da Costa Pereira) - Sem perguntas, 

Excelência. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sem perguntas? Doutor Gustavo? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Gustavo Guedes, advogado de 

Michel Temer. O senhor tem conhecimento sobre quem eram os prepostos 

para operacionalizar os pagamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

quem eram as pessoas? 

Depoente - Sim. Está dentro da minha colaboração. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Pode nos dizer os nomes? 

Advogada (Paula Sion) - Sim. 

Depoente - Posso? Sim. Era um doleiro, o Vinícius Barreto, conhecido 

com "Juca", tinha a ajuda de Álvaro Novis... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Em São Paulo ou Rio? 

Depoente - Divide: São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Os dois 

trabalhavam nas duas áreas. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - "Juca" e Álvaro Novis? 

Depoente - Exatamente. 2 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E quem fazia... Mas me parece 

que não eram eles que faziam o delivery, a entrega, efetivamente. O 

senhor sabe quem fazia isso? Eram eles que cuidavam? 

Depoente - Era uma estrutura deles. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Então o senhor não sabe quem 

era ponta que entrega a mala fisicamente. O senhor não tem 

conhecimento? 

Depoente - Eu não tenho conhecimento. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Em relação às perguntas da 

Mônica Moura, codinome "Feira", que Dr. Bruno lhe fez, o senhor já nos 

disse várias vezes que até junho o senhor continuou na empresa, ainda 

que viajando. A minha pergunta objetiva é: se o senhor tivesse feito 

algum pagamento em 2014 para ela, o senhor lembraria? 

Depoente - Se eu tivesse feito, sim. 	

1# Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Então, o que o senhor pode 

dizer é que o senhor controlava as contas internacionais e que não passou 

pelo senhor um pagamento para ela? 

Depoente - Eu não tinha.., eu não olhava todos os pagamentos que 

eram efetuados. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Objetivamente, o senhor não 

se lembra de um pagamento, para ela em 2014? 

Depoente - Eu não me lembro. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Ok. 	 /1 

) 
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Depoente - Eu não me lembro, mesmo porque eu 
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dão i%bro de 

nenhum, porque eu não ficava olhando todos os pagamentos. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Entendi. O senhor chegou a 

fazer pagamentos em 20 14/ 

Depoente - Não. O pagamento, como eu já havia dito, ele entrava no 

sistema operacional e ele andava por si, persi. O que eu cuidava... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O senhor é como se fosse um 

compliance desse setor? 

Depoente - Exatamente. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O senhor garantia que vocês 

não seriam descobertos, etc. 

Depoente - Não. Eu garantia que o negócio funcionasse. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - 0k. Eu queria que o senhor 

falasse um pouquinho desse sistema que ficava hospedado na Suíça. 

Quando a gente ouviu aqui o Sr. Hilberto, ele disse que o senhor era 

quem muitas vezes viajava pelo mundo para descobrir novos bancos, 

novos operadores, etc. 

Depoente - Sim. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O senhor tem maiores 

informações sobre esse banco de dados que ficava hospedado na Suíça, 

onde seria hospedado, etc.? 
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Depoente - Não, ele estava em Genève, num host grande e famoso, 

mas esse sistema já foi desligado e, se eu não me engano, ele já está em 

poder do Ministério Público. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E qual o host em que ele 

estava hospedado lá? 	 09 
Depoente - Aí eu não sei. Eu não conheço. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - 0k. O senhor falou em relação 

a esse pagamento pela Petrópolis. O senhor lembra quando isso começou? 

Depoente - Em 2010, 2012; 2008 talvez, alguma coisinha. Mas, com 

certeza, 2010, 2012. Em 2010 começou. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Já na minha última pergunta 

aqui, o senhor disse ao Ministro que entendia, ou que vinculava, ou que 

imaginava que o crescimento do setor de Operações Estruturadas 

acompanhou a curva de crescimento da empresa. 

Depoente - Proporcional. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Sim. O crescimento da 

empresa, a partir de 2006, se deu mais dentro do Brasil ou fora do Brasil? 

Depoente - Ele cresceu dentro de um... desde 2002, a empresa se 

internacionalizou com muita força - isso na minha visão. E a empresa 

passou a fazer 65%, 70% do seu faturamento fora do 

Brasil. 

Advogado (Gustavo. Bonini Guedes) - Desde quando? 
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Depoente - Desde 2002, principalmente; 2001, 2002._Euho ue 

cresceu proporcionalmente nos dois lugares, então, eu te diria que 65 a 

70% internacional, e 25, 30% no Brasil. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Cresceu tanto aqui quanto no 

exterior? 

Depoente - Eu acredito também, vendo os números da companhia, que 

eu gostava de acompanhar, esse número foi diminuindo. Mas em 2013, 

2014, ficou um pouco mais próxima a participação no Brasil e no exterior. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O senhor que acompanhava os 

números, o senhor lembra quando deu essa... a gente vinha com 65, 

70%, exterior, e a diferença Brasil? 

Depoente - Quando começaram projetos maiores, né, Copa do Mundo, 

essas coisas, 2013, 2014. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Aí deu uma equilibrada. 

Depoente - Não chegou a igualar, mas diminuiu a proporção. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Uma última pergunta, também 

mais genérica: se pagava mais propina no Brasil ou fora do Brasil? 

Depoente - Fora. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Fora? Os volumes fora eram 

maiores do que no Brasil? 

Depoente - Dentro da proporcionalidade. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Ok. Estou satisfeito. Obrigado. 
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Ministro - Deixe-me fazer duas perguntas complementares às do Dr. 

Gustavo. Em relação a essa presença internacional da companhia, a que o 

senhor atribui o crescimento? A alavancagem financeira do BNDES, por 

exemplo, foi um fator importante? 

Depoente - Eu não acredito que o BNDES tenha sido um fator 

determinante para o crescimento da empresa. Eu acho que foi um... nós 

partimos para novos lugares, novos países e conquistamos grandes obras 

em outros países onde não houve financiamento do BNDES, por exemplo, 

Panamá, e outros países. Mas eu não acredito que o BNDES.tenha sido 

determinante para o crescimento no exterior, não. 

Ministro - Mas terá sido um fator importante, embora não 

determinante? 

Depoente - Eu não posso lhe dize, Ministro, porque eu não tenho os 

números corretos. É claro que o financiamento do BNDES sempre ajudou 

muito a alavancar os nossos projetos, principalmente em Angola e 

Venezuela, mas isso vem desde 2002. Mas não creio que tenha sido 

determinante. Eu acho que o fator maior mesmo foi a conquista de novos 

mercados. Entre os dois, a conquista de novos mercados foi maior e mais 

determinante que o financiamento brasileiro. 

Ministro - O senhor mencionou que propina e, possivelmente, Caixa 2, 

se é que a expressão se aplica também neste caso, ocorreram lá fora, 

Depoente - Sim. 

Ministro - A minha pergunta é muito mais para entender o 

funcionamento da estrutura de corrupção. Considerando que o senhor é 
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um especialista financeiro, o senhor diria que o modo de ai~com, 

mediante propina, do exterior foi transplantado para o Brasil, ou o nosso 

modo, que já estava instalado de certa maneira na empresa, foi levado 

para o exterior? 

06 	Depoente - Pergunta difícil, Ministro, mas eu vou lhe dar uma opinião 

minha. 

Ministro - Era o que eu gostaria de ouvir, a sua opinião. 

Depoente - Ah, Ok! Obrigado. Eu acredito que o setor de construção é 

um setor onde isso ocorre com frequência, não só no Brasil como no 

mundo inteiro. Não é um produto de exportação brasileiro, eu acredito, 

que a utilização de pagamento de Caixa 2 ou de propina para 

alavancagem de obras. Isso já ocorre algum tempo e ocorre em outros 

países também. Minha visão. 

Ministro - De toda sorte, a minha pergunta se refere muito mais a essa 

operação altamente sofisticada que foi montada pelo setor específico ao 

qual o senhor se vinculou no último período em que esteve na companhia. 

Esse setor foi montado para atender aos clientes internacionais, ou ele foi 

montado para atender ao Brasil e depois utilizado para pagamento de 

propina, Caixa 2, aos clientes internacionais? 

Depoente - Como eu tinha dito aqui para o Dr. Gustavo, a partir de 

2002 o crescimento da empresa no exterior foi muito maior. Então, o 

setor sempre se calcou muito mais em atender o crescimento do exterior 

do que o do Brasil. 

37 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de Luiz Eduardo da Rocha Soares 	Data: 8/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ministro - Finalmente, ainda aproveitando as perguntas do Dr. Gustavo, 

esse setor de contabilidade paralela já existia antes mesmo da 

internacionalização da empresa? 

Depoente - Já, já existia. 

Ministro - Foi, portanto, ampliado e passou a ser empregado também 00 
em apoio a essas atividades ilícitas da empresa em outros países? 

Depoente - Exatamente. Ele já exista em 2006, num volume bem 

menor, logicamente. 

Ministro - Doutor Bruno, pode continuar. 

Juiz Auxiliar Eleitoral -. Doutor Flávio, perguntas? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Bom dia. Flávio Caetano por 

parte de Dilma Rousseff. Senhor Luiz, quem o convidou para participar 

desse Departamento de Operações Estruturadas? 

Depoente - Não é bem um convite, Dr. Flávio. Dentro da empresa, tem 

algumas missões que você tem que seguir. Eu fui instado a seguir essa 

missão e fui. Mas aí foi o Hilberto Silva que me chamou. Mas deve ter sido 

uma decisão dele com outras pessoas dentro do grupo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe se esse 

Departamento foi criado pelo Sr. Marcelo Odebrecht? 

Depoente - Ah, não sei lhe dizer. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sobre funcionamento do 

Departamento, o senhor nos disse - e ficou uma dúvida - que os Líderes 
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Empresariais aprovavam. Os Diretores Superintendentes t5FRb~ podiam 

aprovar, não? 

Depoente - Não. Eu acho que era uma conversa entre Diretor 

Superintendente e Líder Empresarial. Não diretamente. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu queria dizer alguns nomes de 

líderes para confirmarmos se eles poderiam aprovar. Senhor Benedicto 

Júnior? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor. Luiz Mameri? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor Márcio Farias? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor Ernesto Bayard? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor Fernando Reis? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor Luiz Mendonça? 

Depoente - Ele nunca utilizou nossos serviços. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tem algum outro que eu não 

tenha lhe perguntado que o senhor se lembra? 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Dos Líderes Empresariais? 
39 
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Depoente - Luiz Rocha teve também, coisas nos Estados Unidos (...); 

Fernando Bayard, mais por causa de Angola. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor Hilberto também era um 

dos que poderiam? 

Depoente - Hilberto não tinha condições de aprovar. Ele é apoio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Apoio. Senhor Alexandrino 

Alencar? 

Depoente - Não. Alexandrino trabalhava para algum LA, provavelmente 

para Benedicto Júnior. Eu não posso recordar, não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Era possível que o Sr. Marcelo 

Odebrecht fizesse o pedido diretamente ao Sr. Hilberto? 

Depoente - Acredito que pode ter alguma solicitação, mas eu 

desconheço. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor nos informou como 

que funcionavam os prepostos em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 

Salvador, o senhor sabe dizer? 

Depoente - Existia, sim, um preposto lá. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem que era? 

Depoente - Japéramo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Já ... ? 

Depoente - Japéramo. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Japéramo? Iss 	'florn de 

uma pessoa? 

Depoente - É o nome. É o primeiro nome dele. Ele trabalha numa casa 

de câmbio, Gradual Turismo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A Gradual. Em Minas Gerais, o 

senhor sabe quem era? 

Depoente - Era atendido pelo Juca. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ah, também pelo Juca! Ainda 

sobre os codinomes, o senhor nos disse alguns aqui, codinome Cobra, o 

senhor sabe quem é? 

Depoente - Não. Desconheço. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Codinome Primo. 

Depoente - Desconheço. Fiquei sabendo agora pela imprensa. 

Ministro - Eu preferia que não perguntasse, doutor Flávio, sobre 

codinomes que não se relacionam diretamente com a investigação. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Alguns deles foram mencionados 

aqui por outros, e ficamos sabendo quem é. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - Pela ordem, Excelência, 

essa última pergunta ( ... ). 

Ministro - Doutor Flávio, pode prosseguir. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A pergunta está indeferida ou 

não?  

- / 
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)uiz Auxiliar Eleitoral - O Ministro indeferiu. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tá. Indeferiu em relação ao 

codinome Mineirinho, é isso? 

Ministro - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Nessas operações no exterior, o 

senhor fazia alguma operação... 

Ministro - Estou indeferindo em relação a Mineirinho e estou indeferindo 

a integrantes ou chefes de Poder Executivo que não estavam no poder 

naquele período. Portanto, peço que sejam evitados esses codinomes que 

não são diretamente relacionados com a investigação. Não há necessidade 

de perguntar. A partir de agora, não interferirei mais. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Houve alguma operação no 

Uruguai? 

Depoente - Operação de que tipo? 	 4? 
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Se o senhor também se valia 

de... como o senhor disse que era Panamá, offshore no Panamá e Banco 

Ca ri be. 

Depoente - Sim. Ah, no Uruguai, não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - No Uruguai, nada. 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Desculpe, o senhor deu vários 

detalhes, e eu me perdi. O senhor já falou sobre o servidor na Suíça, e o 
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senhor disse que esse servidor já está com o Ministrio úblico'. O 

Ministério Público da onde? 	 - 

Depoente - Do Brasil. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ministério Público brasileiro? 

04 	Depoente - Suíço, desculpa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tá com o Ministério Público 

suíço. 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe desde quando 

que esse sistema está com o Ministério Público suíço? 

Depoente - Novembro de 2015. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Novembro de 2015. O senhor se 

referiu ao Sr. Marcos GrilIo. 

0 	Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Queria que o senhor explicasse 

um pouco mais qual é a atuação do Sr. Marcos Grillo, porque, pelo que eu 

entendi, o senhor disse que ele, dentro da empresa, era o responsável por 

produzir aquilo que, depois, seria utilizado em Caixa 2. 

Depoente - Na verdade, ele trabalha num setor específico de 

planejamento fiscal e algumas transações, acredito, né, que não era 

minha área, que, em algumas transações de planejamento fiscal, sobrava 

alguns recursos livres que ele transferia pra nossas contas. Eram 

transferidos para as nossas contas, não necessariamente por ele. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, é correto afirmar que ele 

seria o responsável pela origem dos recursos que iriam ao departamento 

de Operações Estruturadas? O planejamento disso? 

Depoente - Não. Ele fazia operações fiscais, e alguns recursos que 

sobravam, esses recursos eram alocados para o nosso setor. 	
- 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Entendi. Agora já estou na fase 

finàl. O Sr. Hilberto saiu do departamento quando? 

Depoente - Hilberto? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É. 

Depoente - Ele saiu acho que no final de 2014. Já deixou de existir o 

departamento; começo de 2015. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esses pagamentos feitos pelo 

departamento, quando eram feitos no Brasil, eram sempre em dinheiro? 

Depoente - Sempre. 	 Ø 
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ou tinha outra forma que não 

fosse em dinheiro? 

Depoente - Sempre em dinheiro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Os pagamentos - não sei se o 

senhor sabe dizer isso - que eram feitos para a Cervejaria Petrópolis eles 

passavam pelo departamento ou não passavam pelo departamento? 

Depoente - No caso de contribuições eleitorais, não passava pelo 

departamento. Eu apoiava o Benedicto Júnior no controle desses 

pagamentos, eu, pessoa física. 	 1 

44 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de Luiz Eduardo da Rocha Soares 	Data: 8/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ra 	9 Y3 6 	1 
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas quand- af1ebrtcht 

repassava isso no futuro à Cervejaria? 

Depoente - Não passava pelo departamento. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não passava pelo departamento. 

Depoente - Não tenho ideia como... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Era sempre de outra forma que 

não pelo departamento. 

Depoente - Não tenho ideia de como foi, 2010, 2012, da onde eu 

participei, eu não sei como foi restituído o valor. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Por último, quem que eram os 

Srs. Olívio Rodrigues e Marcelo Rodrigues. Qual era o papel deles? 

Depoente - Olívio Rodrigues era um preposto nosso que cuidava das 

contas do exterior, e o Marcelo Rodrigues é o irmão dele que trabalha com 

ele. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, eles atuavam quando os 

pagamentos eram feitos lá fora? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor tinha sociedade com 

eles? 

Depoente - Tive alguma. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor chegou a ser sócio de 

alguma empresa deles lá fora? 	
/1/) 
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Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Alguma offshore? 

Depoente - Não, não. Offshore não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Por último, se o Sr. Sérgio Neves 

poderia fazer algum pedido ao departamento? 

Depoente - Não diretamente. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Estou satisfeito. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Deixa eu fazer só mais duas 

perguntas que eu lembrei aqui. O senhor nos disse que o doutor Fernando 

Reis era alguém que poderia aprovar. O senhor chegou a fazer 

pagamentos que ele lhe pediu ou demandas que ele lhe trazia nesse 

período? O senhor se recorda disso? 

Depoente - Em 2014? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Não, não. Desde o período em 

que o senhor esteve no setor de Operações Estruturadas. 

Depoente - Como todo o projeto, fazer, alguém da área dele, a pedido 

dele, entrava no sistema e fazia essa solicitação. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Do período em que ele presidia, 

a gente ouviu aqui, parece que ele fundou a Odebrecht ambiental ou algo 

assim, chegou a haver demandas da Odebrecht ambiental para 

pagamento de propina? 

Depoente - Sim, com certeza. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - A última pergun_a: irclaão 

à Petrópolis, ela só era utilizada pra essa doação legal 'em nome da 

Odebrecht ou ela pagava propina também? 

Depoente - Não, ela não pagava propina. 

00 	Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Ela só foi utilizada nesse 

mecanismo de pagamento de bônus eleitoral? 

Depoente - Dois mil e dez, dois mil e doze, do meu conhecimento, sim. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Só pra esse fim? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - 0k. Obrigado. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - Só um esclarecimento. 

Bom dia, doutor, Flávio da Coligação Muda Brasil, o senhor disse que os 

pagamentos realizados para o Feira foram operacionalizados pelo Hilberto 

49 	e realizados pelo Fernando Migliaccio. Depois, um pouco mais à frente, o 

senhor disse que o Hilberto não tinha autorização para liberar esses 

pagamentos. Quem liberava, quem autorizava esses pagamentos? 

Depoente - Deve ter sido uma conversa dele com o Marcelo Odebrecht. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Nicolao, o senhor tem perguntas? 

Nicolao Dm0 (Vice-Procurador-Geral Eleitoral) - Não, doutor, não 

tenho perguntas não. Obrigado.  

Ministro - Eu tenho perguntas. Senhor Luiz, evidentemente, o senhor foi'  

contratado pela Odebrecht e levado pelo Sr. Hilberto para esse setor, 

considerando os seus méritos, o seu conhecimento técnico, porque 
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imagino que ninguém é levado para esse setor se for um aprendiz ou 

alguém que não tem um perfil adequado. Que qualidades seriam essas 

que o senhor imagina que fizeram com que fosse escolhido para ir para 

esse setor? 

Depoente - Como eu já falei num anexo meu de colaboração, eu 

comecei a trabalhar em 1980 sempre no setor financeiro, e trabalhei um 

tempo em bancos americanos também antes de ir para a Odebrecht. E a 

minha saída para o exterior pela Odebrecht também me fez ter muitos 

contatos com bancos. Eram períodos difíceis, onde nós tínhamos que 

buscar bancos para fazer financiamentos dos nossos projetos. Então, 

acredito que eu adquiri um conhecimento financeiro que, depois disso, me 

trouxe de volta ao Brasil para ser tesoureiro internacional, continuei tendo 

muitos contatos com bancos, e, com isso, eles me pediram pra ajudar. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tenho uma pergunta pra fazer 

que lembrei agora que tinha passado desapercebida. Passando ao 
ao codinome Feira e sobre pagamentos feitos no exterior, queria que o 

senhor, se pudesse nos dizer, sobre eventuais campanhas que tenham 

sido feitas no exterior ou se algum líder empresarial, ligado a uma dessas 

empresas desses países, lhe pediu pagamentos em relação ao Feira? Vou 

dizer os países, e o senhor me diz se o senhor se recorda ou não. El 

Salvador? 

Depoente - Não tenho conhecimento de El Salvador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - El Salvador é o senhor Luiz 

Mame ri? 

Depoente - El Salvador era o Luiz Mameri, que é América Latina. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Angola. 

Depoente - Creio que teve alguma coisa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe se é o Luiz 

Mameri também? 

00 	Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem que era em Angola? 

Depoente - Na época? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Angola 2012. 

Depoente - Dois mil e doze? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E quem é Angola hoje só para 

nós sabermos... 

Depoente - Hoje Angola é Ernesto Bayard, mas pode ser que, em 2012, 

tenha sido Luiz Mameri. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Venezuela 2012. 

Depoente - Essa eu não sei lhe dizer. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Venezuela também é Mameri? 

Depoente - Não. Venezuela é outro. É específico. A maioria é específico 

pra Venezuela. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe o nome dele? 

Depoente - Euzenando Azevedo. 

Advogado (Bruno Salies Pereira Ribeiro) - Só uma pergunta. Ele, 

após tanto tempo, não saber exatamente quem estava. Isso não era 
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objeto da ação, assim, ele não trouxe as anotações nem nada com relação 

a isso. 

Depoente - Eu estou supondo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É que isso já foi falado por 

outro, eu só queria... 

Depoente - É que eu estou supondo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Claro, claro. Se não tem certeza, não há 

problema algum. 

Advogado (Paula Sion) - Pode haver algum erro de datas, e também a 

gente não quer que isso seja um maior problema. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - República Dominicana, 2012. 

Depoente - 2012 creio que sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem seria? Também o Mameri 

ou não? 

Depoente - O Mameri. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Panamá 2014. 

Depoente - Aí eu não sei te dizer. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas quem cuida do Panamá? 

Depoente - Quem cuida do Panamá é o Luiz Mameri. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mameri também. E, por último, 

se o senhor sabe... 

Depoente - Como líder empresarial. 	 ) 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sim, sim. Sob e a'?&genina, 

alguma coisa? 

Depoente - Não conheço. 

Ministro - Terminou, doutor Flávio? 

00 	Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Terminei. 

Ministro - Então, eu volto às minhas perguntas finais. Doutor Luiz, o 

senhor saiu deste setor exatamente quando? 

Depoente - Saindo mesmo foi setembro de 2014. Em junho de 2014, 

nós tomamos a decisão de eu ser transferido; levou alguns meses pra sair 

o meu visto americano, mas desde junho de 2014 eu já não estava mais 

diretamente ligado a esse setor. Eu estava diretamente ligado ao setor 

formalmente, mas, informalmente, eu estava fazendo outras coisas. 

Ministro - Junho ou julho? 

Depoente — Junho. 

Ministro - Em junho de 2014, a efervescência do . processo eleitoral já 

estava bem elevada. 

Depoente - Já estava. 

Ministro - E o senhor não se recorda de... 

Depoente - Não. Tomou-se a decisão de eu não participar desse 

processo como eu participei de outros processos em 2010 e 2012. 

Ministro - E essa decisão foi tomada quando? A sua saída foi em junho 

de 2014, ou seja, formalmente, o senhor sai em junho de 2014, mas, pelo 
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que colho do seu depoimento, houve uma decisão anterior de que o 

senhor não participaria mais deste processo. Quando foi isso? 

Depoente - Uns meses antes, abril ou maio. 

Ministro - Digamos que tenha sido em abril, até abril o senhor 

participou? 	 09 
Depoente - Até abril eu continuava fazendo meus trabalhos na... 

Ministro - Sum.iu a tela. Doutor Nicolao, me ouve? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Sim, só você na tela, não tem mais 

ninguém. 

Ministro - Voltou a tela. A minha pergunta era: segundo este seu 

depoimento agora, a sua saída formal foi em junho de 2014. 

Depoente - Sim. 

Ministro - Teria havido uma decisão anterior ao seu desligamento do 

setor, portanto, em abril ou maio. Aceitando a data de abril, isso quer 69 
dizer que, até abril, o senhor ainda participava do cotidiano desse setor. 

Estou correto? 

Depoente - Está correto. 

Ministro - O senhor não se recorda de contribuições que tenham sido 

feitas até abril de 2014, mas, de certa maneira, já com algum perfi 

relacionado às eleições de 2014, que se aproximavam? 

Depoente - Não. Excelência, são duas coisas distintas. Eu trabalhava no 

setor de operações estruturadas, que tinha um sistema próprio para fazer - 

esse tipo de pagamento, que era basicamente automatizado, e tinha a 	
/7 
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parte das eleiçoes, que ocorriam nos anos especificos das eleis, 	de 

eu era cedido para dar um apoio ao Benedicto Júnior para cuidar dessa 

coisa. Até abril, não me recordo de ter nenhum tipo de pagamento em 

eleição, para eleitoral, mesmo porque a campanha mesmo só começa a 

partir de junho ou julho, se eu não me engano, 10  de julho. E só a partir 

de julho de cada ano eleitoral é que eu me recordo que se fazia algum 

tipo de pagamento para esse tipo de, para campanhas eleitorais. 

Ministro - Mas aí... 

Depoente - Mas até abril eu não me recordo de nenhum tipo de 

pagamento. Eu estava fazendo os meus trabalhos normais, que era, 

diretamente, viajando muito para o exterior. Eu tinha muita coisa para 

fazer no Panamá, viajava bastante para lá. Estive na República 

Dominicana. Eu estava sempre viajando nessa época. 

Ministro - E qual seria a razão que levou a direção da empresa a retirar 

o senhor deste setor? 

Depoente - Não foi uma decisão, foi um comum acordo. Eu era uma 

pessoa cedida para o Benedicto Júnior e, em 2014, em abril de 2014, a 

gente já estava no meio, no início da Operação Lava Jato. Já tinha alguns 

tipos de problemas que eu tinha que me preocupar ao redor do mundo, e 

aí eu mesmo solicitei para o Benedicto Júnior que não seria possível 

apoiá-lo nesse momento. E eu já estava com a perspectiva de sair do 

setor. 
/ 

Ministro - O senhor pediu, então, para sair do setor ao Benedicto? 
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Depoente - Foi em comum acordo. Não. O setor é uma coisa, 

Excelência, o trabalho que eu fazia de apoiar o Benedicto Júnior nas 

eleições é outro. Eu era emprestado pelo Hilberto Silva para o Benedicto 

para ajudar a coordenar e controlar esses pagamentos eleitorais. O setor 

de operações estruturadas foi um processo de saída que eu já estava 

tendo, que eu já tinha combinado de ir para o exterior, e se deu a cabo a 

partir de julho, e mais especificamente em setembro, outubro por demora 

no visto americano. 

Ministro - O senhor atribui essa sua saída ao fato da Lava Jato já estar 

em curso? O senhor temia ser descoberto, é isso? A empresa temia que os 

seus atos fossem descobertos? O senhor tinha mais visibilidade que os 

outros, é isso? 

Depoente - Não. Que a empresa temia ter ãlgum tipo de problema, isso 

existiu, mas eu também já estava com um projeto de começar a fechar as 

estruturas offshores abertas pelo mundo. 	

49 
Ministro - Eu imagino que o projeto não era seu. O projeto deveria ser 

da empresa em reação à Lava Jato. Seria isso? E aí fechar essas 

offshores, desmontar esse setor. Seria isso? 

Depoente - Sim. 

Ministro - E essa orientação lhe foi passada por quem? 

Depoente - Hilberto Silva. 

Ministro - Que teria recebido orientação do Marcelo Odebrecht? 

Depoente - Provavelmente ele pode ter conversado com ele sim senhor. 	) 
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Ministro - Nessa perspectiva de já desmontar gradativamhnte'c stor 

e todas as entidades que davam apoio, como as empresas offshore, os 

que trabalhavam diretamente nesse setor tinham consciência da ilicitude 

do que faziam? É uma pergunta meio evidente, mas aqui não estou 

preocupado com esse processo, eu quero entender o etos, vamos dizer 

assim, do funcionamento de uma cultura de corrupção em uma empresa 

tão grande, internacionalizada, com grandes quadros, conhecimento 

técnico como a Odebrecht. 

Depoente - Logicamente qualquer coisa que é feita que não seja 

diretamente contabilizada dentro da empresa é uma coisa ilícita. Então, 

acredito que todos tinham consciência disso. 

Ministro - Vou fazer duas perguntas e o senhor responde se quiser, 

porque, de novo,, não são perguntas relacionadas diretamente ao 

processo, mas para nos dar, no futuro, uma compreensão melhor de como 

funciona a corrupção e as estruturas de corrupção empresarial no seu 

relacionamento com o Estado. Havia, antes da Lava Jato, uma certeza, ou 

uma quase certeza, de impunidade e, portanto, uma despreocupação com 

o que poderia ocorrer no Brasil? 

Depoente - Da minha parte não, Excelência. Tinha certeza que um dia 

isso poderia dar algum problema. 

Ministro - Mesmo no Brasil? 

Depoente - No Brasil e, principalmente, no exterior. 

Ministro - No Brasil menos, é isso.  
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Depoente - No Brasil também poderia dar algum problema. Mas a partir 

do momento em que os pagamentos eram feitos em cash, em efetivo, fica 

um pouco mais difícil. 

Ministro - Mas o seu receio como especialista... 

Depoente - No exterior. 

Ministro - Era maior em relação, por exemplo, ao enforcement and 

compliance dos Estados Unidos do que em relação ao nosso, por exemplo? 

Depoente - É muito maior. 

Ministro - O início da Lava Jato causou - estou me referindo ao início 

mesmo - alguma mudança de comportamento na empresa? 

Depoente - Causou. A empresa ficou um pouco mais atenta a esse tipo 

de coisa, de fazer as coisas com menos volúpia. 

Ministro - Menos volúpia significa? 

Depoente - Com menos volume. 

Ministro - Com menos volume. A Lava Jato foi iniciada e as 

investigações foram ampliadas, mas o setor continuou aberto. Queria 

entender como a empresa, em plena Operação Lava Jato, manteve esse 

setor aberto. Por que o fechamento mesmo foi quando? 

Advogada (Paula Sion) - Compromissos. 

Depoente - O fechamento definitivo foi em 2015, mas eu acho que 

existiam alguns compromissos que deviam ser seguidos e ele seguiu por 

um tempo. É a minha visão. 	 y 
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Ministro - Portanto, mesmo no auge da Operação Lav Jao stor 

continuou operando. 

Depoente - Dentro de uma perspectiva de fechamento. 

Ministro - Por último - de novo é apenas uma pergunta direcionada a 

um especialista, alguém que tem, vamos dizer, uma vivência global como 

o senhor, trabalhou em vários países, trabalhou em bancos internacionais, 

como o senhor compara... E se não quiser responder, não precisa 

responder, isso aqui, repito, os seus advogados sabem bem disso, eu não 

estou perguntando para este processo, é para não perder a oportunidade 

de ter alguém com esse grande conhecimento que pode dar uma 

contribuição para um Brasil melhor, vamos dizer assim... 

Advogada (Paula Sion) - Excelência, pela ordem, só gostaria de 

pontuar que as informações que ele está prestando aqui são a visão e a 

percepção do Luiz Eduardo com relação às perguntas que o senhor está 

fazendo. 

Ministro - Não tenha dúvida, doutora. 

Advogada (Paula Sion) - Eu não gostaria que isso fosse dito 

categoricamente ou é assim. Às vezes a pessoa pode ter uma visão 

equivocada. Então, acho que são perguntas que são, talvez, muito 

subjetivas. Fico um pouco preocupada como é que isso pode repercutir 

para ele dentro de um acordo de colaboração. 

Ministro - As minhas perguntas aqui não se referem diretamente ao 

processo, e o seu cliente, depoente, pode responder ou não. A minha 

última pergunta seria: ele, que participou de operações em vários países, 
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como compara o Brasil com outros países. Isso, evidentemente, é uma 

avaliação pessoal, não é fática. É um achar. Muito mais com essa 

preocupação de não deixar que este processo se resuma apenas a uma 

decisão num sentido ou noutro acerca do seu objeto. Acho que temos, 

com esse processo e com outros que estão em curso, a possibilidade de 

melhorar os mecanismos de compliance e enforcement do nosso País. 

Porque leis, nós temos. É situação da. - Odebrecht, mas das outras 

empresas também. O que não temos é um quadro legislativo que viabilize 

mecanismos adequados de compliance. O Sr. Luiz mencionou, e concordo 

com ele, que o sistema norte-americano talvez seja o mais duro do 

mundo e, por isso, que de certa maneira exige cautelas maiores. Então, a 

minha última pergunta, Sr. Luiz - e o senhor se sinta à vontade para 

responder ou não, não como uma observação fática, mas muito mais uma 

percepção sua, pode estar certa, pode estar equivocada, não se espera 

aqui uma resposta que seja verificável como uma equação matemática. A 

curiosidade que tenho é saber como o senhor vê a corrupção no Brasil e 

nesses outros países que a Odebrecht operava. Há diferença? 

Depoente - Minha opinião particular, eu acho que não, como falei no 

começo, aqui, o setor de construção é um setor que por si só, há muitos 

anos e em muitos países do mundo tem sido, é um setor muito propenso 

a esse tipo de problema de corrupção. Em relação ao Brasil e em relação a 

outros países, eu acho que o Brasil teria tudo para ser um dos países com 

o melhor controle do mundo. Nós temos a melhor Receita Federal do 

mundo. Não existe no mundo um lugar que tenha um sistema de Receita 

Federal, de controles como existe aqui, ao contrário de outros países. 

Talvez, eu acho que os sistemas de compliance dos bancos brasileiros 
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1%; 9 estao um pouco falhos, porque e dai que voce ve da ndtnt nto 

dinheiro em efetivo. Como é que pode tanto dinheiro circular e o pessoal 

consegue sacar desses bancos. Está aí diferença. No exterior, o pessoal 

não consegue sacar muito dinheiro nos bancos. Essa é a minha opinião. 

09 	Ministro - Essa resposta já nos ajuda muitíssimo a entender, pelo 

menos parcialmente, como... 

Depoente - É opinião pessoal. 

Ministro - Eu sei. É uma opinião pessoal, mas uma opinião avalizada, de 

alguém que conhece. Impressionou-me muito, por exemplo, um número 

que o Sr. Hilberto passou de pagamento de propina em Angola, em que só 

uma propina, melhor dizendo, propina paga a uma pessoa, foi algo em 

torno de 20 - não me recordo se 20 ou 25 - milhões de dólares. Isso é 

realmente um número impressionante. Isso era comum? Porque parece 

que, embora no Brasil o volume fosse maior e existissem casos como o 

Sr. Barusco, o Sr. Paulo Roberto, da Petrobras, que acumularam uma 

fortuna, nesses mais de 50 depoimentos eu não vi em nenhum 

depoimento alguém, uma única pessoa, recebendo quase 100 milhões ou 

90 milhões de reais. Como controlador dessas contas, o senhor chegou a 

ver isso. 

Depoente - Não, mesmo porque ninguém recebe, ou ninguém recebeu 

20 milhões de dólares numa vez só. Isso aí deve ser num tempo de um 

projeto. O projeto pode levar 5 anos. Então... 

Ministro - Nesse caso específico que eu menciono, isso também foi dito. 

pelo Sr. Hilberto, na linha do que o senhor acaba de afirmar, esse valor 

teve que ser dividido, mas aí por questões operacionais, ou seja, não era 
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uma vinculação direta ao prazo de implementação de uma obra específica, 

mas porque era um volume muito grande dessa natureza. Nesse período o 

senhor viu casos como esses de grande pagamentos que tinham que ser 

pulverizados? 

Depoente - São tantos pagamentos, Excelência, não tenho como 

precisar, lembrar de algum. Existem, mas a gente tem que ter o cuidado 

de não ter nenhum pagamento de grande monta, mas aí e eu não tinha 

como eu saber também, porque o negócio vinha de uma forma automática 

e dentro do nosso projeto, dentro do nosso setor a gente não tinha como 

saber quem que tava recebendo. 

Ministro - Bem, então, quero agradecer, primeiro aos seus advogados e 

ao senhor também. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano)— Eu tenho uma questão ainda. 

Advogada (Flávia Sion) - Posso pedir um intervalo rápido, breve? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ministro, o senhor fez uma 

pergunta sobre o ano de 2014 e o Sr. Luis Eduardo começou a explicar em 

relação ao Sr. Benedicto Júnior me ficou uma dúvida: o Sr. Benedicto 

Júnior nos anos eleitorais a função dele era apenas em relação àquilo que 

fosse da construtora ou ele era responsável pela companhia toda de 

alocar os recursos? 

Ministro - Antes de o Sr. Luis Eduardo responder, eu aproveito para 

complementar a pergunta, porque também fiquei com a mesma 

impressão. De que o Sr. Benedicto, embora ele fosse apenas um dos 

presidentes, dos líderes empresariais com poder de determinar 
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diretamente esses pagamentos, mas repito a impressão ctuef1àSa áque 

ele era uma espécie de mega coordenador do caixa dois e do pagamento 

de propina, seria isso? 

Depoente - Benedicto ele ficava como coordenador, nessa época de 

eleição, pelo simples fato de como a empresa é altamente 

descentralizada, existiam várias pessoas querendo fazer suas 

contribuições dentro dos seus compromissos institucionais com um ou 

com outro candidato. Benedicto Júnior era uma espécie de coordenador 

para que não tivesse problema de ter que pagar mais ou menos para uma 

pessoa ou pagar duas vezes. Então, ele tinha contato com outros setores 

dentro do grupo Odebrecht para que o valor não fosse multiplicado para 

um determinado partido ou para uma determinada pessoa oudiminuído 

para que todo mundo tivesse falando a mesma língua e se estivesse 

sendo feitas as contribuições em nome do grupo Odebrecht e não de uma 

outra empresa. Esse era o motivo que Benedicto coordenava tudo isso. 

Ministro - Então, ele coordenava não apenas essas doações por caixa 

dois e, eventualmente pagamento de propina, na construtora, mas 

também o seu poder de coordenação envolvia os outros grande núcleos 

empresariais do sistema, seria isso? 

Depoente - Não o poder de coordenação de definição, um poder de 

coordenador para que não fosse, por exemplo, pagar dobrado ou 

triplicado para uma pessoa ou outra. A harmonização do volume inteiro 

para poder fazer... 
/2 

Ministro - Não era poder de decisão, mas poder de coordenação da 

operação. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Não, poder de decisão não. De coordenação. 

Ele sentava com os outros LEs, logicamente, eu acredito, eu não 

participava, mas eu ajudava ele depois na distribuição de como deveria 

ser feito para não ter o fato de mandar muito para um partido e menos 

para um outro. Ou muito para um candidatõ e menos para o outro. Então, ao eles tentavam fazer esse meio de campo com todos os líderes 

empresariais. 

Depoente - Doutor Flávio mais alguma pergunta? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, se nós entendemos ele 

centralizava as informações, mais ou menos isso? 

Depoente - Centralizador e eu era o ( ... ) dele. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, portanto, ele atuava tanto 

na eleição presidencial como nas estaduais quando ocorria no mesmo ano, 

né? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Só para confirmar em 2014... 

Ministro - Não, na eleição presidencial, Doutor Flávio, isso ficou claro 

que não. A eleição presidencial era com o Marcelo Odebrecht. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas Ministro por isso que 

perguntei. O depoente está dizendo que ele também atuava na 

presidencial. 

Depoente - Não, eu falei... 	 / 

Ministro - Por isso estou esclarecendo o que o Sr. Benedicto disse. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É, mas pode hav& corh1diç' 
j 

Ministro - Estou querendo aqui evitar uma contradição. Estou 

precisamente indo além da sua pergunta para conseguir a resposta 

correta. 

Advogado (Bruno Sailes Pereira Ribeiro) - Essa pergunta ela ficou 

até um pouco truncada até para a defesa. Da gente compreender 

exatamente qual foi o objeto entre a comparação se teve uma eleição 

presidencial ou estadual. O que eu entendi aqui que o Luiz respondeu é 

que se nos anos que teve eleição presidencial também teve eleição 

estadual e também teve isso. Agora, parece que está havendo uma 

contradição que não é possível a gente nem identificar qual foi. 

Ministro - Eu agradeço a sua intervenção, Vossa Excelência está 

corretíssimo. Aqui o meu papel como juiz deste processo é evitar 

contradíções e versões antagônicas. O 	Benedicto afirmou 

categoricamente e os outros líderes também, e o próprio Sr. Marcelo 

Odebrecht, que campanha presidencial era com ele. Portanto, estou 

entendendo, mas gostaria que o depoente me corrigisse que quando ele 

falava em poder de coordenação da logística das contribuições pelo Sr. 

Benedicto se referia àquilo que o Sr. Benedicto tinha poder de coordenar? 

Depoente - Sim, eu imagino, Ministro, que ele antes de me chamar para 

a gente fazer a logística dos pagamentos, ele já tinha conversado tanto 

com o Marcelo sobre presidencial, quanto com os outros LEs, tanto sobre 

presidencial, 	como governador, como deputado ou como senador ou 

deputado estadual. Então, ele primeiro ele fazia assim um brainstorr, 1 7 
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entre eles, entre as pessoas que iriam fazer as contribuições e depois nós 

fazemos a logística disso. 

Ministro - Senhor Flávio, mais alguma pergunta? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tenho Ministro, só para deixar 

claro. O senhor disse que atuou com ele 2008, 10 e 12. Apesar de o 

senhor não ter atuado diretamente em 2014, o Benedictõ fez essa mesma 

função de coordenação? 

Depoente - Acredito que sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Bom, não havendo mais pergunta. Doutor 

Nicolao acho que já perguntei se tem mais alguma pergunta? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Não, não tenho pergunta Doutor 

Bruno. Obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral 	Então, não havendo mais pergunta por 

nenhuma das partes. Declaro encerrada a oitiva. Senhor Luiz, vou pedir 

para o senhor assinar aqui. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordena dona de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 

2 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N.. 

58.2014.600.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

.. Fernando Migliaccio 

Além do depoente, participaram da inquirição o Exmo. Sr. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da 

Audiência; o Dr; Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-

Geral da Justiça Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa 

Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral; e os advogados indicados para este 

ato Drs. José Eduardo Alckmin, Flávio Henrique Costa Pereira, Gustavo 

Kanffer, Marilda de Paula Silveira e Afonso Assis Ribeiro, pelos 

representantes Coligação Muda Brasil e Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSOB - Nacional); Drs. Flávio Crocce Caetano, Renato 

Francisco, Danyelle da Silva Galvão e Arnaldo Versianni, pela 

representada Duma Vana Rousseff; Drs. Gustavo Bonini Guedes e Janaína 

Lusier, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; e Dr. Carlos 

Chamas, pela defesa do depoente. 

O depoente respondeu da seguinte forma ao que lhe foi perguntado: 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
1 
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Ministro - Os senhores vão observar que nas transcrições, que já estão 

disponibilizadas, não aparece, em algumas delas ou, talvez, na 

esmagadora maioria, o nome do advogado, porque o taquígrafo não tem 

condições de identifica-lo. Só me dei conta disso agora. Então vou pedir 

que, ao fazerem uma intervenção, se identifiquem. Evidentemente que 

qualquer um de nós que venha a ler as transcrições sabe quem falou. De 

toda sorte, temos os vídeos se houver alguma dúvida. Mas é apenas para 

deixar isso mais fácil para quem for ler essas transcrições. Doutor Flávio? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ministro, mais uma vez queria 

me colocar contrariamente à sugestão de Vossa Excelência principalmente 

neste depoimento de hoje. Fomos intimados com uma antecedência muito 

pequena para este ato e é um ato deveras complexo, porque serão três 

depoimentos e duas acareações. Nossa devesa seria prejudicada se não 

tivéssemos hoje com a equipe completa para este ato de tal magnitude. 

Ministro - Por completa, entenda-se quatro advogados; quatro 

advogados, todos excelentes advogados, disso não tenho a menor dúvida. 

Dr. Alckmin? 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Ministro, de nossa parte, 

também temos essa dificuldade, porque Vossa Excelência tem uma 

memória privilegiada, mas eu, que já estou meio que rateando com todos 

os defeitos, para mim realmente a ajuda dos colegas é muito importante. 

Agora, se de tudo formos limitar a um advogado por parte, só lembraria 

que aqui somos duas partes, PSDB e também a Coligação, então que 

pudéssemos pelo menos ficar os dois advogados. Agora, só tenho uma 
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1 
preocupação, em função da observação do Dr. Flávio Cet YvÇ  se iisso 

amanhã ou depois não poderá surgir uma alegação de cerceamento. 

Ministro - Por isso que estou aqui ouvindo todos os advogados. Não faço 

nada neste processo sem ouvir os advogados. 

09 	Advogado (José Eduardo Alckmin) - Agora, eu poderia, colaborando 

com Vossa Excelência, fazer uma sugestão. Se os celulares estão 

desligados, fui o primeiro a entregá-lo ali, talvez pudéssemos dispensar 

também os outros aparelhos. 

Ministro - Quais são os outros aparelhos? 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Os mmi Ipads, Ipads, notebooks 

e fazemos anotação aqui. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Aí vou ter que me opor, porque 

estou com os depoimentos no Ipad. 

. 	Ministro - Doutor Gustavo? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Ministro, vou acompanhar a 

maioria dos colegas, não vou me opor a eles, mas gostaria só de 

aproveitar essa colocação de Vossa Excelência ao início para dizer que 

tem me incomodado um pouco receber pela imprensa a notícia de novos 

depoimentos. Eu até falei com o Dr.. Bruno ontem, mandei uma 

mensagem para ele pedindo que fosse disponibilizado com um pouquinho 

mais de agilidade no site do TSE os despachos de vocês, porque 

realmente nesta semana, até por conta da agilidade, recebi inúmeras 

ligações de jornalistas: ah, então vai ouvir a Maria Lúcia, vai ouvir 

fulano... Não estou sabendo, não tenho essa informação. 
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Ministro - Eu não estou sabendo que tenha saído daqui alguma 

informação. Só duas pessoas têm acesso aos despachos, eu e o Dr. 

Bruno. E depois esse despacho é enviado ao TSE para inclusão no 

sistema. E às vezes demora algumas horas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Houve um descompasso, 

Ministro, sai primeiro assessoria de imprensa e depois no processo. Não 

foi isso? 

Ministro - Isso é lamentável. Mas é um descompasso de horas, mais do 

que um par de horas, porque eu, o Dr. Bruno e o Dr. Sérgio, que estão 

aqui sabem bem disso, eu fico telefonando. "Já está no sistema? "Não 

estou vendo no sistema." Precisamente para evitar este hiato - entre 

sair, normalmente eu despacho no STJ, e o despacho é físico, não faço 

eletronicamente - reduzir o hiato entre o momento em que o despacho é 

assinado e a entrada no sistema, porque os advogados têm que ser os 

primeiros a saber. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Tem toda uma logística, você joga primeiro no 

sistema, depois tem que digitalizar, joga todos os volumes lá para baixo, 

lógico que temos tentado fazer isso, como o Ministro bem coloca, a 

cobrança de que isso seja bem rápido. O que estou tentando fazer até 

com o Dr. Alckmin, com o Dr. Gustavo, Dr. Flávio é que estão recebendo 

uma intimação judicial via WatsApp, porque a primeira coisa quando 

tenho uma movimentação tenho que deixar os senhores cientes. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Isso eu não me opus, Ministro. 

Em relação a isso, até agradeci ao Dr. Bruno quando fez, mas nesta 

semana explicitamente em dois casos... 
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Ministro - É muito pertinente a sua observação, Dr. Gus_avd9io de 

ocorrer. Então, estou determinando que a partir de agora no momento em 

que eu assino o documento, seja despacho, decisão, seja na minha casa, 

seja no STJ, onde eu estiver quem for apanhar, e normalmente é o Dr. 

Sérgio ou o Dr. Bruno, vai fotografar e mandar por WhatsApp, vamos 

dizer, informalmente, para os advogados, porque o meu controle termina 

no momento em que qualquer um dos dois chega ao TSE e entrega aos 

canais competentes onde aquilo vai tramitar por algumas horas até ser 

colocado no sistema. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Quero também deixar 

registrado, Ministro, que não há nenhuma desconfiança em relação a 

ninguém, não é isso, mas, talvez, como o Dr. Flávio tem colocado, a 

Assessoria de Imprensa do TSE faz um belíssimo trabalho também, mas 

talvez haja esse descompasso. E realmente só me causou um pouco de 

desconforto saber pela imprensa e parece que não estamos 

Ø acompanhando o processo da forma como todos estamos, tão próximos, 

então é só. 

Ministro - Eu não gostaria de saber pela imprensa. Agradeço. Eu não 

sabia. Vamos tomar as providências para que isso realmente não ocorra. 

Não vamos, diante da oposição dos advogados, Dr. Nicolao... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Eu darei razão aos advogados nesta 

oportunidade, Ministro Benjamin, acho que a essa altura do campeonato, 

inclusive com as providências que Vossa Excelência têm adotado no 

sentido de minimizar os riscos de vazamento, todos os advogados que 

estão aqui estão plenamente credenciados a defender os interesses dos 
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seus constituintes. Portanto, acho de bom alvitre a medida sugerida pelo 

Dr. Alckmin, ou seja, a permanência de todos. Aliás, sugerido por todos. 

Ministro - Esta certamente será a audiência com maior número de 

advogados. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Já tivemos mais. 	 60 
Ministro - Dez. E com os outros que vão passar por aqui, acho que hoje 

batemos o recorde. Sugiro que comecemos pelo Fernando Migliaccio. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pode chamar. Todos já foram informados de 

que foi criado um sistema para acessar com senha... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Eu acessei hoje e está funcionando 

bem. 

Ministro - Todos perceberão, mas vou aqui enfatizar que coloquei tarjas 

em alguns trechos de depoimentos. Quem achar que a tarja é imprópria, 

eu vou avaliar. O meu critério foi o seguinte: como estamos analisando 

eleições presidenciais, tudo que disser... Boa tarde, o senhor é? 

Depoente - Fernando. 

Ministro - Sr. Fernando, sou Herman Benjamin. Então utilizei o seguinte 

critério objetivo, mas repito: se houver algum questionamento, por favor, 

o façam. O objeto desta ação são as eleições presidenciais de 2014. 

Portanto, coloquei tarja em nomes de rresidenciáveis. ou. melhor 

dizendo, candidatos a presidente da República naquele período e também 

em nome de presidentes anteriores. Esse o critério objetivo que utilizei. E 

é uma tarja eletrônica, que se põe e se houver questionamento, se tira. 

Não apaga. A princípio achei que apagava e fiquei bastante preocupado, o 
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que demonstra o meu grau mínimo de conhecimento tecnb1ópI 	ria 

inicialmente agradecer ao Sr. Fernando por estar aqui e aoDr. Carlos por 

ter viabilizado esta audiência em Brasília. Não me canso de realçar que 

este processo todo tem me dado muito trabalho, mas um prazer, que vou 

levar, é trabalhar com advogados de excelente qualidade e perfil de 

dedicação. Não é só o senhor, outros que estão aqui e outros que já 

passaram. Se estivéssemos num país escandinavo não seria diferente. É 

motivo de orgulho para mim. Então queria agradecer muito ao senhor 

pela colaboração, foi quase que, em termos de intimações, relâmpago, 

todas feitas informalmente e depois formalizadas. E vindo a Brasília, o que 

nos economizou um bom tempo. Sr. Fernando, aqui é uma audiência da 

Justiça Eleitoral, não é uma audiência de processo penal. O objeto é o 

financiamento de campanha, mas campanha presidencial de 2014. 

Evidentemente, há um interesse como funcionava, dentro da Odebrecht, o 

sistema de Caixa 2, Caixa 1, propina e o que eu denominei de Caixa 3, 

que seria - algo que não é nem Caixa 1 nem Caixa 2 - uma "barriga de 

aluguel". O caso específico da Cervejaria Petrópolise da cerveja Itaipava. 

Portanto, o seu depoimento é muito importante para este processo porque 

de um lado nós ouvimos o Sr. Marcelo Odebrecht, que está na ponta, e o 

senhor e o Setor de Operações Estruturadas estão na outra ponta. Aí está 

a trajetória inteira das práticas que foram investigadas em um outro local, 

em uma outra Justiça. Repito, aqui õ nosso foco é estritamente eleitoral. 

O Dr. Bruno Lorencini é o Juiz Federal Auxiliar da Corregedoria. Ele vai 

conduzir a inquirição. Mas eu, como relator do processo, também 

pergunto. Em seguida, nós vamos ter as perguntas dos eminentes 

advogados que estão aqui, eles vão se apresentar, representando as 

7 
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partes deste processo e, ao final, o Subprocurador-Geral da República 

Eleitoral, o Dr. Nicolao Dino. Com  isso fechamos o depoimento. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Fernando Migliaccio, boa tarde! 

Agradecemos aqui a sua presença hoje na Justiça Eleitoral e também ao 

Dr. Carlos, que incomodei bastante. 

Advogado (Carlos Chamas) - De forma alguma. 

Juiz Auxiliar Eleitoral 	Senhor Fernando, o Ministro já colocou, a ação 

tem uma natureza de cunho eleitoral, é uma ação de investigação judicial 

eleitoral. Ela tem como representante o PSDB, a Coligação Brasil, e como 

representados a Sra. Duma Rousseff, ex-presidente do Brasil, e o Sr. 

Michel Temer, atual presidente do País. Inicialmente, por um dever legal, 

devo prestar o seu compromisso de dizer a verdade aqui. Então, para isso 

eu pergunto, o senhor tem algum tipo de vínculo de natureza... amizade, 

inimizade, até mesmo parentesco com qualquer um dos representados, 

Dilma Rousseff ou Michel Temer? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A sua situação jurídica aqui é de testemunha, 

porém o senhor atualmente é colaborador da Justiça, é isso, não? 

Depoente - É. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A sua colaboração já foi homologada, porém 

ela tem o sigilo resguardado. Nós tivemos a preocupação neste processo 

de realizar uma consulta formal ao Supremo Tribunal Federal, inclusive 

rastreada em parecer da Procuradoria-Geral da República, no sentido de 

que o seu depoimento hoje não implica qualquer ofensa ao seu acordo de 
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colaboração premiada, pelo contrário, ele representa unia_Pora1ão 

com a Justiça Eleitoral. Então, tirando esse aspecto, que acredito que o 

Dr. Carlos já deve ter-lhe esclarecido, o senhor sentiu algum impedimento 

para dizer a verdade hoje aqui? 

Depoente - Nenhum. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, o senhor assume o compromisso, nos 

termos da lei, de dizer a verdade, sob pena de crime defalso testemunho. 

Depoente - Assumo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Fernando, para iniciar o depoimento - 

não tivemos acesso à sua delação, então talvez uma ou outra pergunta 

será um pouco mais genérica -, gostaria de saber quando começou a sua 

relação com a Odebrecht, que ano terminou e qual era a sua função 

desempenhada na empresa. 

Depoente - Eu entrei como estagiário em 1992, estagiei dois anos na 

área financeira; permaneci até 1997 na CBPO; depois, de 97 até 98, na 

OSI, que é a Odebrecht Serviços de Infraestrutura; depois, de 99 a 2002, 

eu fui tesoureiro da Odebrecht S. A. Holding; depois, de 2003 até 2006, 

eu fui da Tesouraria da Construtora Norberto Odebrecht; de 2006 a 2008, 

trabalhei aqui em Brasília no Programa de Financiamento à Exportação; e, 

de 2009 a 2015, no Setor de Operações Estruturadas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - No Setor de Operações Estruturadas até 

quando de 2015? 

lã 
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Depoente - No papel, oficialmente, até dezembro, que foi quando eu fui 

desligado. Mas poderia dizer que até meados de 2015, até antes disso, já 

havia a ordem de encerrar e a área já não mais existia. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Essa ordem partiu de quem? 

Depoente - Do Marcelo Odebrecht. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Alguma coisa foi esclarecida para o senhor da 

razão para essa ordem? 

Depoente - Sim, o óbvio e ululante, a Lava Jato em curso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Apenas para entender um pouco esse setor, 

havia um cargo normal, havia esse setor no organograma da empresa? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E como que ele era apresentado ao público? 

Depoente - Setor de Operações Estruturadas. E aí as pessoas 

perguntavam, a gente dizia, basicamente para bancos ou pessoas mais 

próximas, que era uma área de planejamento fiscal. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas na prática qual era o funcionamento? O 

que se fazia lá? 

Depoente - Na prática, não sei na gênese da coisa qual era, mas 

quando eu entrei, que ele já existia, era para fazer pagamentos paralelos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - "Pagamentos paralelos" entenda-se fora de 

contabilidade? 

Depoente - Fora de contabilidade. 

10 \ 
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Ministro - Ilícito?  

Depoente - Ou não. Por exemplo - acho que o Marcelo até comentou - 

a questão de pagar sequestro de integrantes que estavam no Iraque, na 

Colômbia. Isso não é ilícito. 

40 	Juiz Auxiliar Eleitoral - O setor utilizava recursos de que fonte? 

Depoente - Utilizava recursos... a gente tinha uma área, antes da área 

de operações estruturadas, de geração,. Essa área de geração considerava 

projetos verdadeiros da Odebrecht ao redor do mundo, onde se gerava 

um excedente das operações que eram oficiais. Então: "Ah,. vamos fazer 

uma obra em tal lugar". Tinha um ,  excedente, esse excedente, o 

verdadeiro era usado como verdadeiro e o excedente era usado para 

abastecer a nossa área. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E quem era o responsável por essa área de 

geração de recursos? 

Depoente - O responsável nunca soube, mas quem me passava era o 

Marcos Grilio. 

Ministro - Esse excedente era gerado apenas no exterior? 

Depoente - Apenas no exterior. Pouquíssimas vezes no Brasil, que eu 

nem poderia relatar quais, porque, por uma questão de segurança, a 

gente nunca achou que fosse seguro e não correto fazer isso no Brasil. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E dentro do setor quais as funções que o 

senhor desempenhava? 

11 
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Depoente - Eu cuidava de uma parte do relacionamento bancário, 

porque o Luiz Eduardo cuidava de outro tanto, e eu cuidava do caixa, da 

movimentação de receber esse recurso da área de geração e do repasse 

posterior, seja para os intermediários, seja para os doleiros, para o 

recurso final chegar ao destino final. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Como era essa divisão entre o senhor e o Luiz 

Eduardo Soares? 

Depoente - O Luiz Eduardo Soares era responsável pelo relacionamento 

também, 	dividindo comigo, bancário e 	operava dentro 	do 	sistema 

Drousys, que não sei se os senhores já ouviram, que era um sistema 

paralelo de informática... 

Ministro - Poderia soletrar? 

Depoente - D-r-o-u-s-y-s. E principalmente a função do Luiz Eduardo, 

até onde eu entendia, era coordenar os contratos, para que as operações 

.. 

parecessem reais - na verdade, não eram. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Já o senhor cuidava de caixa e...? 

Depoente - De receber o dinheiro da geração e repassar para frente. 

Agora, uma coisa importante para se relatar é que tudo isso foi construído 

de uma maneira que existia um chinese wall enorme entre a nossa 

geração e nossa área, ou seja... 

Ministro - Havia o quê? 

Depoente - Uma divisão muito forte. 

Ministro - Ah, uma "muralha da China"? 

4# 
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Depoente - Desculpe. De eu não poder saber nada, abso iitmte  Jada 

da área de Marcos GrilIo e ele não deveria saber da nossa. Dentro da 

nossa, existia uma hierarquia muito grande de cada um não saber muito 

do que estava ocorrendo à frente. Por exemplo, quando eu repassava os 

recursos para o prestador de serviços que fazia o pagamento final, eu não 

sabia para que que era. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor não sabia quem era o destinatário 

final? 

Depoente - Não. Não deveria. Existiram algumas exceções. E a pessoa 

para quem eu passava também não sabia. Ela só recebia a ordem porque 

existia um sistema de alimentação de pedidos aqui, na origem, que caía lá 

no final e aí sim ninguém ficava sabendo, nem o entregador, a não ser 

que o cara abrisse a porta e visse quem era. Mas desde o começo até o 

fim não se sabia que era. 

. 	Juiz Auxiliar Eleitoral - E quem definia essa política de segredo? Quem 

estabeleceu essas regras? 

Depoente - Imagino que a direção. Eu não posso especificar nomes. 

Seria injusto. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ao cuidar do caixa, ao cuidar da tesouraria, 

basicamente a que informações o senhor tinha acesso quando o senhor 

estava... 

Depoente - Eu tinha acesso... 

13 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Vou fazer primeiro também já junto com essa 

pergunta saber: havia algum tipo de encontro de contas, uma 

contabilidade? 

Depoente - Sim. Não obstante nós da área de operações estruturadas 

sejamos pessoas de confiança, obviamente eu fazia questão de mostrar 

todos os extratos ao fim do ano e antes disso, na contabilidade formal da 

empresa, havia, não sei como, mas sei que havia um check. Assim, saiu 

tanto, entrou tanto, então não está faltando dinheiro. O que eu sabia? 

Sabia de onde vinha o dinheiro, porque eu tinha que avisar a 

contabilidade "olha, vieram 10 (dez) milhões do Panamá; 5 (cinco) da 

República Dominicana; veio 20 (vinte) da Venezuela". Então eu sabia qual 

o país de origem de que era gerado e eu escolhia, à medida da demanda e 

da disponibilidade dos bancos, eu que fazia o tráfego de dinheiro de "ah, 

vai para cá; vai para lá". Então, era isso que eu sabia. Só isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe mensurar economicamente... O 

senhor entrou lá em dois mil e... 

Depoente - E oito. Final de 2008 até 2015. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe mensurar, primeiro, a entrada 

de dinheiro nesse caixa e a saída, mais o menos... 

Depoente - A somatória? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A somatória? 

Depoente - Não. Teria aqui que fazer um exercício de memória, mas 

seria também leviano eu precisar alguma coisa. Eu sei que no último ano 
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foi - o último estava bem latente para mim - na &defIide L50 

(seiscentos e cinquenta), 700 (setecentos) milhões de dólares'. 

Ministro - O último sendo... 

Depoente - Dois mil e quatorze. Desculpe, o penúltimo. 

.• 	Juiz Auxiliar Eleitoral - Setecentos milhões de ingresso, e de saída? 

Depoente - Era praticamente a mesma coisa, porque o saldo era muito 

baixo. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Perdão, mas só para ficar claro. 

Dólares ou reais? 

Depoente - De dólares. 

Ministro - Poderia repetir, Sr. Fernando? 

Depoente - Sim. Dois mil e quatorze: aproximadamente entre 650 

(seiscentos e cinquenta) e 700 (setecentos) milhões de dólares. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E a saída? 

Depoente - Próximo, porque o saldo era sempre muito baixo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Fernando, e essa pergunta, 

obviamente, dentro do que o senhor conhecia, seria possível algum tipo 

de identificação nesse montante, nesse universo? Uma identificação, claro 

que aqui em parâmetros grosseiros, pelo que o senhor conhece, dentro 

desse universo, quanto que foi destinado a, por exemplo, partidos 

políticos, no Brasil, que seria correspondente a Caixa 2, quanto que seria 

correspondente a acordos de propina. O senhor teria esse tipo de 

informação? 

15\ 
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Ministro - Eu tenho uma pergunta que antecede a essa. Se pegarmos 

2014, o ano em que o senhor tem uma memória mais viva, desses 

seiscentos e cinquenta a setecentos milhões de dólares, 

aproximadamente, qual seria a porcentagem a ser relacionada com 

operações no Brasil e lá fora. Quer dizer, lá fora entenda, operações 

60 destinadas a beneficiários no Brasil e operações destinadas a beneficiários 

reais, não os fictícios, no exterior. Em termos de porcentagem? 

Depoente - Excelência, é difícil porque eu poderia estar cometendo um 

grande engano. Então, teria que pensar um pouco. Mas se eu tivesse, 

enfim, desculpe, eu não consigo. É possível chegar a esse número, pelas 

planilhas que... 

Ministro - Eu refaço a pergunta, porque aqui não estamos buscando 

números precisos. É apenas para ter uma ideia de como funcionava o 

sistema. Em termos de metade, mais da metade seria para beneficiários... 

Depoente - Em 2014, acho que poderemos afirmar, de novo, sem, por 

favor, não quero cravar nada porque estou aqui para falar a verdade, não 

quero ser leviano com ninguém, acredito que mais da metade foi para o 

Brasil. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E dentro desse universo econômico, o senhor 

conseguiria, o senhor acha possível, ou o senhor consegue pelo menos ter 

uma ideia, nada de números precisos, o que seria referente a pagamentos 

de Caixa 2, pagamentos de valores de acordo de propina, eventualmente, 

também foi mencionado que desse caixa paralelo saia também pagamento 

de bônus a diretores. Foi uma menção do senhor Hilberto, é possível fazer 

esse tipo de segmentação? 
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Depoente - Se eu tiver acesso ao material, sim. Mas~dmo foi 

apreendida todas as (...), não tenho condições de te responder. Mas tem 

uma coisa que eu posso afirmar: o bônus aos executivos, estamos falando 

de uma ordem de cinco milhões de dólares. 

09  
Juiz Auxiliar Eleitoral - Quer dizer, desse universo de setecentos, 

bônus de cinco milhões? 

Depoente - É. No máximo, oito no universo todo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Já de propina em Caixa 2, o senhor não 

consegue definir? 

Depoente - Então, essa pergunta é bem específica. Como eu não, 

exceto alguns casos que posso relatar, porque a gente não podia saber 

para quem era, eu não sei nem como dizer o que era Caixa 2 e o que era 

propina. E eu não sei nem, desculpe, a definição de Vossas Senhorias de 

qual é a distinção ente um e outro, porque para mim é uma coisa só. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. 

Ministro - Há uma corrente muito forte a qual o senhor está se filiando. 

Não se preocupe, que a sua definição tem estofo doutrinário para ela. Não 

estou dizendo que é a minha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Fernando, voltando só um pouquinho 

numa pergunta, uma pergunta um pouco antecedente que já fiz, mas só 

para deixar claro: o senhor, quando fazia a sua atividade, quer dizer, o 

senhor normalmente recebia uma ordem de pagamento, não é isso? 

Depoente - Sim. 

\ 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Essa ordem vinha de quem? 

Depoente - Bem didático e bem preciso, essa eu posso responder. Os 

LEs enviavam um pedido ao senhor que trabalhava na construtora, que se 

chamava Ubiraci Santos. Este senhor checava, seja com o Marcelo seja 

com os próprios registros contábeis de cada trato, se aquela obra fazia 90 
direito àquele pedido. Que também isso não quer dizer muita coisa, 

porque muitas vezes o LE tinha várias obras; se aquela obra A não tinha, 

ele pegava da C, e a C pagava pela A, e aí era autorizado. Uma vez 

imputados esses dados e uma vez checado por Ubiraci, seja contabilmente 

seja pela ordem do Marcelo, ele passava esse pedido, botava esse pedido 

no sistema MyWebDay, que era um sistema contábil dentro da 

organização e que algumas pessoas, aliás, todas as pessoas da 

organização tinham acesso ao MyWebDay, mas ele era... 

Ministro - Mywebday, tudo junto? 

Depoente - É, tudo junto. 

Ministro - M-y-w-e-b-d-a-y. 

Depoente - Só que ele era segmentado. A secretária da obra só entrava 

até o A, o gerente entrava até o C. Uma vez colocado isso, era colocado 

sempre numa sexta-feira, na segunda-feira Lúcia Tavares, que era a 

minha subordinada, abria esta planilha e verificava: olha, o que que nós 

temos para a semana que vem. Então, na ora que chegava para a Lúcia, a 

gente já sabia que estava aprovado pelo Marcelo, aprovado por quem de 

direito, pelos LEs, o Bira já tinha feito o trabalho dele de cheque contábil, 

e aí a gente podia pagar. Então, quando chegava para a Lúcia, era só 

executar. Como essa planilha era? Data que a pessoa tinha pedido; valor; 
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IIrv codinome para aquela pessoa, e por isso que não sei 	ëfa; uma 

senha, que ora era criada pelo LE que combinou pessoalmente com o 

beneficiário final e ora com o próprio Ubiraci, que inventava. Então ele 

colocava: ah, todos as do Benedito Júnior eu vou colocar alguma coisa da 

feira, tomate, alface, por aí. Eram as senhas, ou já vinham as senhas 00 	
prontas. E aí eu chegava com a Lúcia e me programava: Lúcia, o que que 

é, como que a gente vai dividir isso para pagar para os prestadores finais? 

Porque era em reais, então a gente tinha que mandar, era trinta milhões 

de reais? Então tinha que mandar dez milhões de dólares para um doleiro 

pra ele disponibilizar os trinta milhões de reais. Só que, às vezes, o 

doleiro não aguentava, então eles distribuíam em dois ou três. Então eu 

tinha que falar pra Lúcia: Lúcia, os primeiros cincô você passa pro doleiro 

A, -os cinco você passa para o doleiro B e o restante você passa para o 

doleiro C. E ela fazia contato com essas pessoas para avisar: doleiro A, 

essa semana tem cinco, milhões, por favor, os endereços são esse, esse e 

49 	esse. Como que eu... Eu nunca... Até via alguns na planilha, mas nunca 

recebi os endereços. O Ubiraci passava direto para a Lúcia, ou a Lúcia 

tinha acesso às pessoas que pediam, dentro da empresa, e ela ligava e 

falava: fulano, essa semana tem um milhão para o teu parceiro, onde é o 

endereço? Aí ela pegava e passava pro doleiro. Era assim que funcionava. 

E no exterior? Vinha uma planilha também pro exterior. E aí a Ângela 

Palmeira me passava e ele falava pra ela: passa tudo para o Olívio 

Rodrigues. E ele se encarregava de fazer os pagamentos e eu, 

obviamente, o abastecia do valor que era ( ... ) na semana. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, basicamente o senhor recebia essas 

informações prontas. O senhor nunca tinha que ter uma conversa, por 

exemplo, com o Marcelo, com o líder empresarial em específico? 

Depoente - Não 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então era algo sistêmico. 

Depoente - Que ele ocorria de tempo em tempo, assim, encontrava ele 

alí no elevador e falava: á, essa semana não esquece de mim. Aí acabava 

comentando, mas nunca ele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E dentre esses codinomes, em 2014 algum que 

se destacava, que, obviamente, tem interesse aqui para o nosso objeto, 

que é a campanha eleitoral de 2014? Que o senhor, obviamente, saiba 

quem seja o codinome? 

Ministro - Final de 2013. Nesse período pode incluir o final de 2013. 

Depoente - 0k. Não obstante não ser do padrão quotidiano da nossa 

operação,eu, o Luiz Eduardo, mesmo o Hilberto, ter acesso aos nomes, 

em alguns casos específicos o Marcelo, por questão de tamanho do valor e 

ele não saber, porque não adianta o Marcelo combinar e eu não atender. 

Eu que sabia do caixa, do fluxo. Então ele falava: atenda a pessoa X, Y, Z, 

e combine com ela - está autorizado X -, combine com ela qual é o valor 

e como você vai pagar. Então, eram os casos em que eu, sim, conhecia a 

pessoa, a pedido de Marcelo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O codinome de nome Feira? 

Depoente - Feira é Mônica Moura. Mônica ia, muitas vezes, ao escritório. 

O Hilberto passou a relação... 
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Ministro - Em São Paulo ou em Salvador? O Senhor chegb'1brariem 

Salvador? 

Depoente - Não. Quando eu 	fui tesoureiro da Odebrecht S/A eu 

consegui que viesse para São Paulo, e tinha lá em Salvador. O Hilberto 

me passou a relação com a Mônica Moura. Como ele está sempre em 

Salvador e a Mônica está mais em São Paulo, então ele falou: você, por 

favor, atenda. E eu atendia. E eu sempre combinava os valores com ela. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sabe me dizer desde o ano de 2013 e 2014, 

novamente, sem compromisso com valores exatos. 

Depoente - Excelência, eu sei que foram muitos milhões, mais de... Não 

sei, não posso, porque não foram só esses anos; teve anos anteriores. 

Mas 2013 e 2014, foi da ordem entre quinze e vinte milhões. Não posso 

precisar. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em que moeda, por favor. 

Depoente - Dólares, desculpe. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Fernando, quando o senhor recebia 

uma ordem de pagamento para "Feira", para Mônica Moura, o senhor 

tinha condições ou o senhor sabia - por informação que o senhor 

realmente soubesse, não por dedução - o senhor sabia se esse dinheiro, 

qual a causa desse pagamento, ou seja, isso representa o pagamento de 

uma campanha eleitoral no Brasil? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sabia? 
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Depoente - Sabia porque teve alguns momentos em que havia 

intersecções de programas. Então, por exemplo, tinha eleição no Brasil, 

mas tinha eleição na República Dominicana e tinha eleição em El Salvador, 

por exemplo, não tenho certeza se são esses países. Eu, até para me 

organizar e ela se organizar. E ela também tinha demandas especificas, 

tipo: eu preciso dessa semana, mas é pra Venezuela; do Brasil pode 

atrasar duas semanas; não, não, El Salvador tem que ser essa. Então, eu 

tinha que me organizar. Eu sabia exatamente que nós pagamos eleições, 

pagamos o trabalho dela nas eleições - muito bem feito, por sinal, o 

trabalho dela - de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República 

Dominicana e Panamá. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E aí, nesses quinze a vinte milhões que o 

senhor, sem compromisso com a exatidão, mas mensurou, nesse ano de 

2014 dá para dizer quanto disso seria Brasil ou se foi tudo Brasil? 

Ministro - Ou aí o senhor já estabeleceu o valor que era do Brasil, 

quando o senhor fez essa estimativa? 

Depoente - Ah, não, do Brasil eu lembro, porque isso foi cravado, foram 

dezesseis milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral 	Dezesseis milhões no Brasil? 

Depoente - É. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - De que dinheiro. 

Depoente - Então, ele perguntou. Agora, estou na dúvida se foi dólar ou 

real, não me lembro. Não, foi real. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Real. 
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' 	 liDepoente - So respondendo a pergunta dele termina o, ¶írfl p c aço 

pequeno foi para o exterior; a grande maioria, até... o mínimo de reação, 

de facilidade logística, preferia que fosse em reais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Reais em pagamento como? 

Depoente - Em espécie. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Havia alguma sistemática que fosse adotada? 

Depoente - Havia. Ela entregava o endereço ora pra mim, ora para 

Lúcia, quando ela estava em Salvador, por questão de segurança, ela ia 

até o escritório em Salvador; ou quando estava em São Paulo, entregava 

para mim; ou ocorreu uma vez que ela deixou o envelope na portaria e 

ela me dava o endereço. Como eu já tinha pré-definido o cronograma, ela 

só me dava o endereço: "Olha, tal dia, tal endereço. No outro dia, outro 

endereço, procurar tal pessoa". 

Ministro - Um esclarecimento complementar aqui: esses 16 milhões 

foram pagos no Brasil. 

Depoente - Sim. Não sei se a totalidade, mas grande parte. 

Ministro - Seria possível afirmar que outros valores foram pagos no 

exterior à Senhora Mônica Moura em decorrência de campanhas no Brasil? 

Depoente - Sim. 

Ministro - Além desses 16 milhões. 

Depoente - Parte dele. 

Ministro - Ou seja, além ou parte? 
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Depoente - Com certeza, nos anos anteriores, sim. O senhor pediu para 

eu concentrar em 2014, mas em 2010, com certeza. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Esses pagamentos no exterior para Mônica 

Moura o senhor sabe dizer se era conta offshore, o que era, como era 

feito? 
	 .. 

Depoente - Era conta offshore. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Onde ficava? 

Depoente - Não me lembro porque eu pegava o papel e passava para a 

Ângela. Eu tinha uma disciplina, diferentemente de outros que são 

curiosos, eu procurava nunca nem ver, até porque não era eu que fazia. 

Eu passava para um terceiro fazer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Então o senhor mencionou que eram 

feitos pagamentos em espécie no caso desse valor no Brasil. Tinha alguma 

regra em relação a limites do que poderia ser entregue por vez? 

Depoente 	Excelência, a gente tinha um conceito de segurança 

alinhado entre o Hilberto e os operadores, todos, desde o doleiro até o 

entregador final, da gente não fazer nada acima de 500 (quinhentos) mil 

reais. Só que devido à pressão e à demanda, teve um dia que eu fiz 30 

milhões. Então, a gente dividia em tranches para não passar de 500 

(quinhentos). Então era assim - Mônica mesmo: "preciso de um milhão e 

meio hoje". Ela recebia 500 (quinhentos) de manhã, 500 (quinhentos) à 

tarde e 500 (quinhentos) de noite. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entre as senhas que o senhor citou, o senhor 

se lembra de algum episódio... 

24 

rn 

ALIE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Fernando Migliaccio 	 Data: 10/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ÀL !3 LLÂ.1 

' 	958 

Ministro - Trinta milhões de reais ou de dólares? 

Depoente - Desculpe, então, eu tinha falado, mas eu não tenho certeza, 

Excelência, mas eu acho que era de reais. 

Ministro - Ou seja, em um único dia pagamento de um milhão e meio, 

não, da ordem de 30 (trinta) milhões. 

Depoente - Ah, não. Isso para todo mundo, eu estou dizendo. 

Ministro - Sim, eu sei, mas digo... 

Depoente - O meu recorde é 35 (trinta e cinco) milhões em um dia. 

Ministro - Para tudo. Aí envolvia Caixa 2. Poderia envolver propina 

também? 

Depoente - Sim. Só que, de novo... 

Ministro - Porque tecnicamente, só para orientar o depoimento, eu nem 

sei se o senhor terá informações sobre isso, Caixa 2 não está 

necessariamente vinculada à propina no sentido de: olha, eu vou lhe dar 

um benefício que não é muito lícito, mas, em contrapartida, eu espero 

uma contribuição. Isso é propina. Caixa 2 é até possível que essa 

propina... 

Depoente - Vire um dia. 

Ministro - Entrasse como Caixa 2. Mas pelo que apuramos aqui, houve 

muita contribuição da Odebrecht de Caixa 2 sem vinculação à propina no 

seu sentido estrito. 

Depoente - Verdade. 
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Ministro - O senhor, é claro, reconheço que não tinha o controle 

absoluto do diagrama, mas pela sua experiência, pelo seu trabalho, tinha 

como distinguir quando era uma coisa ou isso era impossível porque o 

dinheiro é um só, é fungível? 

Depoente - Não, não tinha porque realmente as pessoas não me 

falavam, exceto, por exemplo, uma conversa dessa com Mônica, ela 

falava: "isso é campanha da Presidente. Isso é claro, mas os outros, 

realmente é mais difícil. É engraçado que é difícil de ( ... ) de fato, milhões 

e milhões foram dados a troco de nada. Sem benefício, para o futuro. 

Ministro - Aí é o Caixa 2 puro. 

Depoente - Isso eu posso garantir que foram milhões e milhões desse 

total de 700 (setecentos) e os anos anteriores por coisas futuras, 

relacionamentos futuros: "olha, um dia esse senhor vai ser governador, 

um dia ele vai ser senador". Infelizmente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Seu Fernando, duas questões na prática. O 49 
senhor comentou a utilização de senhas também para entrega de 

dinheiro. O senhor se recorda da utilização, em algum episódio, talvez isso 

tenha marcado a memória do senhor, não sei para que time o senhor 

torce, mas, enfim, de nome de jogadores do Fluminense como senha para 

efetivação. 

Depoente - Não me recordo. Fiquei sabendo pelos jornais..., mas não 

me ative à época, até porque eu sou corintiano. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. 

Ministro - Mas era time do Rio de Janeiro. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Os líderes empresariais que pod&4:Lr?PJto4zar 

esses pagamentos, o senhor se recorda quais eram? 

Depoente - Todos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quantos eram? 

Depoente - Não, não, não, desculpe. Ah, sim, todos podiam. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quantos eram ao todo? 

Depoente - Óleo & Gás, que nunca pediu, Montagem industrial, que é o 

Márcio Faria, Infraestrutura, que é o Benedicto, Foz do Brasil, Fernando, 

EOR( ... ). 

Ministro - Pode falar alto. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pode falar alto que isso vai ser perguntado. 

Depoente - Acho que uns seis ou sete. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Que efetivamente autorizaram pagamentos? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entre esses que autorizaram, o Senhor 

Fernando Reis tinha esse poder? 

Depoente - Tinha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor teve conhecimento de um episódio 

que teria passado pelo setor de operações estruturadas, que foi o 

pagamento de um valor a partido político, e mais precisamente ao PDT, 

no montante de 4 (quatro) milhões. O senhor se recorda de um episódio 

desse por autorização do Senhor Fernando Reis. 
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Depoente - Excelência, especificamente 4 para o PDT do Fernando Reis 

não, mas eu tenho na minha memória, dos poucos que eu sabia, que no 

apagar nas luzes do setor, ou perto da eleição, o Alexandrino me procurou 

e veio com uma lista e lá estava o PDT. Agora, se era esse eu não sei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Esse episódio do Alexandrino, exatamente. 

Ministro - A lista tinha, o senhor se recorda quais os... 

Depoente - Vagamente. Tinha o PCdoB, com certeza, PROS, PDT, tinha 

um que não sei quem que é que ele deu o nome de Padre, mas eu não sei 

quem é, e tinha especificamente ao Kassab. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor lembra o montante combinado para 

cada um ou não? 

Depoente - Eram valores diferentes, um era 3 (três), outro era 4 

(quatro), outro era cinco, mas cada um eu não lembro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor sabe qual era a causa desses 

pagamentos? 	 49 
Depoente - Sei. Sei não, ele me falou e não sei se é verdade, que era 

para comprar horário político dos partidos para o PT. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Os pagamentos foram efetivados? 

Depoente - Foram. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor acompanhou algum desdobramento 

em relação a isso? 

Depoente - Só no final da semana eu perguntava para Lúcia: "Lúcia, 

todo mundo recebeu", porque quando não recebia era fácil de saber, a 
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pessoa gritava na hora. Então, toda sexta eu checava: ser'an!mp-ida, 

semana cumprida. Então todo mundo recebeu. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em relação a esse episódio, algum outro 

detalhe que o senhor se recorde? 

40 	Depoente - Desculpa, qual episódio? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Esse episódio da compra de tempo de... 

Depoente - De partido? Não. Só esse que eu mencionei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Tem mais um fato que eu gostaria de... 

Ministro - O total o senhor não lembra, não é? Porque aqui foi dito, pelo 

menos para vários deles, o valor seria 6 milhões. O PDT ficou com um 

valor menor de 4 (quatro) milhões.. 

Depoente - Seis para cada um que o senhor diz? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - É ao redor disso. Eu não lembro ninguém que 

tenha recebido mais do que 6 (seis). Kassab foi 5 (cinco). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Alexandrino, na verdade, comentou 7 (sete). 

Depoente - O PROS, se eu não me engano foi 3 (três). Desculpe, eu não 

posso ser leviano... 

Ministro - De falar números, aqui, inexatos. Está bem. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor mencionou algo que me chamou a 

atenção porque foi a primeira vez que eu ouvi isso aqui. O senhor falou 

que na contabilidade formal tinha uma espécie de check relacionado ao 

setor de operações estruturadas. 
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Depoente - Ela só queria saber o seguinte: "Fernando, você recebeu a 

geração da Venezuela? Eu falava sim, recebi". 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E como isso era registrado contabilmente, o 

senhor lembra? Na contabilidade da empresa não. 

Depoente - Eu acho que a pessoa pegava, por exemplo, citando, por 

exemplo, a Venezuela, ela checava no balanço da Venezuela se tinha 

saído aquele valor que chegou para mim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Fernando, mas - e daí eu já não vou 

saber se tem algum tipo de relação com o setor do senhor, talvez por uma 

das esferas aqui tenha - que foi o episódio que o Ministro comentou logo 

no início da audiência que ele chamou de barriga de aluguel, Caixa 3, que 

é esse episódio que foi narrado pelo Sr. Benedicto concernente à 

realização de doações eleitorais oficiais a pedido da Odebrecht, e, no caso, 

ele mencionou expressamente a empresa Cervejaria Petrópolis para 

realização dessas contribuições oficiais. O senhor tem algum 49 
conhecimento sobre esse episódio? 

Depoente - Tenho conhecimento só que existia e sei que a relação era 

realmente de Benedicto Júnior, Marcos Grillo acho que interagia porque 

ele tinha que fechar as contas. Agora como se dava o match não sei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral -. Bom, o senhor já falou que não sabe, então, se 

havia o reembolso da Petrópolis, no caso, pela Odebrecht? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim. O pouquíssimo que eu sei, mas, de novo, 

não posso afirmar, eu ouvia é que, por exemplo, "ah, vou construir uma 

fábrica de cerveja no Nordeste, abate aí. Abate". 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Era uma compensação mesmo em sço,Jião 

é? Está ótimo. Mas um ponto que nos é importante é o seguinte: no 

depoimento do Sr. Marcelo, ele relatou a existência de uma espécie de 

conta corrente permanente que ficaria à disposição, no caso, ele 

mencionou do Partido dos Trabalhadores, e essa conta, existe uma 

planilha, com uma especificação Italiano e pós-Italiano. O senhor tinha 

conhecimento acerca da existência dessa conta? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim. Como que o senhor ficou sabendo que 

existia? 

Depoente - Porque Marcelo criou a planilha, não sei por que razão 

passou para Hilberto, e o Hilberto passou para mim para atualizar as 

planilhas. Ele deu o esqueleto da planilha e de tempos em tempos ele 

pedia para atualizar essas planilhas. Algumas siglas da planilha eu nem 

sabia o que era. Ele só me falava assim: "Naquela sigla tal bota aí três 

milhões". Eu ia deduzindo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor ia fazendo as baixas. 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Se lembra de alguma baixa, em 2014, que o 

senhor dado nessa planilha do Marcelo? 

Depoente —Sim, a Feira. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Alguma outra que o senhor se recorda? 

Depoente —Não 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa planilha, esses Italiano e o pós-Italiano, 

o senhor sabe quem era o Italiano? 

Depoente - Italiano, suponho, que seja o Palocci. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor sabia disso à época ou é mais 

informação que o senhor tem? 

Depoente - Não, à época. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - À época o senhor já sabia que era o Palocci. E o 

pós-Italiano? 

Depoente - O Mantega. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Também sabia à época. 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa planilha quem autorizava baixa ou 

crédito nela era exclusivamente o Marcelo? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nenhum outro líder empresarial? 

Depoente - Não. 

Ministro - A registra foi, porque depois.... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Regtstra para ele. Essa planilha apenas o 

Marcelo poderia autorizar. 

Depoente - Nenhum LE tinha poder para mexer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nenhum LE tinha poder. 

Ministro - LE é líder empresarial. 

e 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - É correto dizer que dentro... bom uma pergunta 

antecedente: o saldo disponibilizado nessa planilha, que seria Italiano Pós 

Italiano, que estaria nas mãos exclusivamente do Marcelo, com poder 

49 	sobre ela, saía do setor de operações estruturadas? Tinha alguma 

confusão aí de contabilidades? 

Depoente - Não posso afirmar isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não. 

Depoente - Não, porque ... até poderia, não é, na medida em que ele fala 

assim: "Tira cinco". E eu sei que eu paguei cinco tinha certeza que é o 

meu, mas eu nunca fiz esse check para ver o que ele estava pedindo. Até 

porque era tempo era duas semanas depois, era um mês. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o momento que ele mandava dar essa baixa 

que o senhor falou, quando o senhor fazia a baixa era o momento que ele 

dizia: faça esse pagamento. Ou era o momento que o senhor 

efetivamente pagava? 

Depoente - Efetivamente pagava. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Era o momento que era feita a distribuição? Aí 

o senhor dava baixa? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Era o senhor ou o Hilberto que dava? 

Depoente - Eu. Não, às vezes nós dois juntos. Mas sempre no meu 

computador. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, por exemplo, se consta lá um 

lançamento na planilha e Feira, 2014, de dezesseis milhões, se está 

registrado na planilha é que foi efetivamente ( ... ). 

Depoente - Exato. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não seria valor a distribuir. 	 00 
Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não. 

Depoente - Não, foi pago. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em relação à campanha eleitoral de 2014 outro 

fato que também foram discutidos nos depoimentos anteriores e trago 

para o senhor. Teria ocorrido, a partir do depoimento do Benedicto, uma 

reunião com os líderes empresariais, na campanha de 2014, mas aí a 

campanha global da empresa, de todas as esferas que competiriam em 

2014, teria ocorrido uma reunião em que iria se definir o valor total que a 
lp Odebrecht iria contribuir para a campanha, e aí englobando tantos valores 

de doação oficial, caixa dois, essa barriga de aluguel que o Ministro 

chamou. O senhor tem conhecimento dessa reunião? 

Depoente —Tenho conhecimento da reunião, mas eu não tenho 

conhecimento do valor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não tem conhecimento de como ficaram 

divididos esses valores, qual foi o valor global? 

Depoente - (Acena negativamente). 
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Ministro - O senhor tem conhecimento da reunião ou_te,',mgthor 

dizendo: teve conhecimento da reunião à época, não agora. 

Depoente -À época. 

Ministro - Por conta das publicações na imprensa? 

46 	Depoente - O Marcelo designou Benedicto Júnior para organizar, porque 

que acontecia? Um cidadão procurava Benedicto pedia cinco. O mesmo 

cidadão procurava o Fernando Reis e pedia mais cinco e o mesmo cidadão 

procurava Marcelo e pedia mais cinco. Aí ia pagando. Ele ao invés de levar 

cinco, levava quinze. Aí o Marcelo falou: vamos organizar. Fica tudo 

centralizado no Benedicto. Só isso que eu sei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral —Inclusive para a campanha presidencial pelo que 

senhor soube? 

Depoente - Sim, de todos os partidos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Agora, uma questão, e aí voltando um 

pouquinho ao tema anterior que eu estava conversando com o senhor, em 

relação a essa reunião que teria definido o valor global para as campanhas 

a questão da conta corrente permanente do lá do PT, a planilha de 

Marcelo, Italiano e pós-Italiano, tá, essa definição de valor global para as 

campanhas de alguma forma tinha relação com a planilha Italiano, pós 

Italiano? Quer dizer, se fosse paga alguma coisa aqui nesse valor global 

seria debitado também na planilha Italiano, pós Italiano? 

Depoente - Tirando a Feira, não posso afirmar isso. Não tenho 

conhecimento. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas esse valor pago à Feira, pelo que o senhor 

sabe, é a campanha de 2014 de dona, campanha de 2014 da? 

Depoente - Duma Rousseff. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pago pelo setor de operações estruturadas em 

espécie, entregas de dinheiro? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Excelência, pela ordem, gostaria 

que testemunha em vez de assinar com a cabeça, respondesse a pergunta 

porque está sendo gravado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Vou fazer novamente. Pode se afirmar que o 

valor de dezesseis milhões referem-se à campanha eleitoral da Duma, em 

2014? 

Depoente - Sim, pode sim senhor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E esse valor foi efetivamente distribuído em 

espécie? 	

0 
Depoente - Como disse anteriormente, talvez um pedaço não tenha sido 

em espécie. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas parte restante com entregas em dinheiro? 

Depoente - ( ... ) no Brasil, em reais. De novo, porque ela me falou. A 

fonte é essa. 

Ministro - Ela falou o quê? 

Depoente - Olha, esse para organizar, isso aqui é campanha 2014, 

Brasil. 
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Ministro - E não campanha 

República Dominicana, Angola? 

Depoente - Isso. 
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de El Salvador, Venezielp Pnná, 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Fernando, última pergunta, e essa 

40 

	

	como eu falei para ó senhor, vai ser mais genérica porque não sabemos o 

teor da sua colaboração. Há algum outro falto que o senhor tenha 

conhecimento, em razão da sua atuação na Odebrecht, no setor de 

operações estruturada, enfim, relacionado à campanha eleitoral de 2014, 

e aqui uma advertência, relacionada à chapa Dilma/Temer. 

Depoente - Não, somente os dois que eu mencionei. Que a Feira e a 

Planilha do Alexandrino para os partidos. Só, que eu tenho conhecimento. 

Ministro - Eu, ao final, vou fazer uma pergunta genérica, mas agora 

vamos ouvir os advogados. Começando pelo decano Doutor Alckmin. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Teria só uma pequena dúvida 

em relação a uma referência feita a pagamentos feitos ao, hoje Ministro, 

Kassab, mas na verdade ao partido, seria ao PSB ou alguma circunstância 

de um pagamento pessoal mesmo? 

Ministro - Doutor Alckmin, essa... 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - É aqui é por conta de confirmar 

se foi ao partido para comprar o tempo mesmo, para não haver dúvida 

mesmo. 

Ministro - Se for esse o enfoque é pertinente, mas a menção pura e 

simples ao Ministro Kassab não seria pertinente aqui a essa investigação. 
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Advogado (José Eduardo Alckmin) - Refaço a pergunta: A alusão, 

quando se citaram vários partidos, feita a uma pessoa na verdade o que' 

se quis dizer que era o partido desse destinatário ou teria alguma razão 

para fazer diferente. 

Depoente - Doutor, acho que mais uma vez sempre considerei pela 90 
hierarquia 	na empresa, por esse modelo eu sabia muito pouco e eu 

também de longe não quero ser leviano porque eu estou ouvindo de outra 

pessoa, não sei se é verdade, se é fofoca, se é..., mas eu me lembro 

como se fosse hoje que eu falei para o Alexandrino: "Alexandrino, cinco 

milhões para o Kassab?" E ele falou: "A Dilma pediu." 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Era só essa a questão. Muito 

obrigado. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - A lista (...) qual era o 

valor total dela? 

Depoente - É difícil, me perdoe eu não lembro. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - É fácil, porque é ( ... ) 

Depoente - Foram apreendidos os meus computadores e 's só porque 

eu não tenho acesso. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - O senhor sabe dizer a 

origem desses valores que constam desta lista? 

Depoente - A origem do total, isso eu lembro, porque a planilha era 

dividida em fontes e usos. As fontes o Marcelo definia o valor combinado e 

os usos a gente ia descontando. Nas fontes o Marcelo dividia entre alguns 

LEs. Os únicos que eu recordo eram o Benedicto, o Mameri e a Braskem. 
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Essas eram as fontes. Agora de onde vinha o dinheiro, da erqud eu 

expliquei antes. Outros países geravam para poder fazer frente ao Brasil, 

já que o Brasil, nós não gerávamos. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - Sim, mas como se 

estabeleceu esse valor o senhor não sabe dizer? 

Depoente - (Acena negativamente). 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - Em relação aos usos, 

que foi o termo que o senhor usou, todos os lançamentos que constam ali 

eram relacionados a pagamentos direcionados à campanha de 2014 

Depoente - Não. Não, eram pagamentos relacionados ao PT. Não 

obrigatoriamente à campanha de 2014- Por exemplo: tem uma rubrica lá 

que eu lembro que era El Salvador, campanha de El Salvador. Só isso 

Excelência. 

Ministro - Aproveitando a pergunta do Dr. Flávio, quais eram esses 

usos? O senhor lembra? 

Depoente - Eu lembro da Feira, eu lembro de El Salvador, lembro do 

Palocci. Os outros não é que eu não lembro, eu não sabia. 

Ministro - Mas como eles eram... 

-Depoente - Eram siglas que eu não sabia que queria dizer. 

Ministro - Eram usos e estados com siglas, era isso? 

Depoente - El Salvador, por exemplo. 
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Depoente - Estava escrito, aí esse eu sabia, então escrevi: El Salvador. 

Mas tem alguns outros que estavam em siglas e letras, e eu nunca 

perguntei, o Marcelo e o Humberto nunca me falaram. 

Ministro - Gostaria de indagar e conferir se entendi bem: essa conta 

pós-italiana não era destinada apenas à campanha presidencial de 2014. 

Pelo que entendi, era mais ampla. 

Depoente - Sim. 

Ministro - E visava a atender a um partido político. 

Depoente - Sim. 

Ministro - E isso o senhor tem certeza? 

Depoente - Certeza. Essa planilha, só mesmo não sabendo o significado 

de algumas siglas, era absolutamente... 

Ministro - Poderia falar mais... 

Depoente - A planilha italiana era tudo do PT. 

Ministro - Doutor Gustavo Bonini Guedes. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Boa tarde. Gustavo Guedes, 

advogado do Michel Temer. Fernando, nós tivemos acesso aqui a essa 

planilha "Italiano" e à planilha "Pós-Itália". Eram esses os nomes mesmos, 

não eram? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - A última data que nós tivemos 

acesso dessa planilha foi em 31 de março. 
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Depoente - De? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - 2014. 

Depoente - Sim. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O senhor sabe se ela foi 

atualizada depois de 31 de março de 2014? 

Depoente - Não tenho certeza, mas está no meu computador 

apreendido, é só olhar. Mas eu realmente... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Apreendido pela Polícia aqui no 

Brasil? 

Depoente - Não, na Suíça, e que euautorizei expressamente, passando 

até fast track assim de toda a burocracia jurídica entre os dois países para 

que seja enviado ao Brasil o mais rápido possível, e já foi enviado. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Essa sua planilha já foi enviada 

ao Brasil? 

Depoente - já. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Certo. O Dr. Flávio perguntou, 

eu estava anotando aqui, então vou só tirar a dúvida porque não ouvi: o 

senhor não se recorda quanto tinha na planilha "Pós-Itália". O senhor se 

recorda de quando foi feito esse pagamento para a Mônica Moura? 

Depoente - Quanto? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Quando, em 2014? 

Depoente - Mas tem lá também a data. Mas eu não me recordo. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Certo. Em 2014, foi o único 

pagamento que foi feito para ela? 

Depoente - Não posso afirmar. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Em relação ao Fernando Reis, 

especificamente naquele episódio que já foi lhe dito sobre o Fluminense, 

quem operava os pagamentos no Rio de Janeiro? 

Depoente - A entrega física? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - A entrega física. 

Depoente - Quase que na totalidade, o Álvaro Galliez Novis, e, algumas 

vezes, quando não era possível, um representante do Juca, que eu não sei 

quem é - sei quem é, mas não sei quem é a estrutura dele. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Mas, preponderantemente, 

Álvaro Novis. 

Depoente - Isso. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E especifícamente isso causou 

alguma controvérsia aqui? Porque também foi dito pelo Hilberto que havia 

essa determinação de limites de pagamento de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). O Fernando, ouvido aqui, disse que, nesse 

episódio, foram 4 milhões, na versão dele, quatro pagamentos de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). Por fugir do padrão, o senhor não 

deveria se lembrar disso? 

Depoente - Não, porque, infelizmente, era uma constância. 

Ministro - Era o quê? 
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Depoente - Era constante. 

Ministro - Era constante. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Fugir do padrão. Quem fazia as 

entregas em São Paulo? 

os 	Depoente - o Álvaro também. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O Álvaro também. Em relação 

aos partidos, aqueles que o senhor nos elencou, como era o senhor que 

operacionatizava todos esses valores citados pelo senhor, uma coisa é 

dizer aquilo que o Alexandrino lhe disse: "Era para tal pessoa, era para tal 

razão"; a outra é nos, responder aqui: foi efetivamente operacionalizado? 

Depoente - Sim, foi. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Esses que o senhor lembra aqui 

foram operacionalizados. Teve um episódio dito também - depois vou 

tratar disso, porque houve uma 'controvérsia aqui em relação ao 

Alexandrino e ao Marcelo, que disseram de forma diferente do que o 

senhor disse aqui em relação a esses pagamentos dos partidos. Mas isso a 

gente deixa para depois. 

Depoente - De novo, eu sei muito pouco. Eu só recordei uma ocasião 

que o Alexandrino foi na minha sala. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Certo. Como eu lhe disse, nós 

tivemos acesso a essa planilha até 31 de março, que foi pelo menos a que 

chegou até as nossas mãos. E o senhor disse que não lembra de outros, 

não pode afirmar se houve ou não outro pagamento para a Mônica Moura 
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em 2014.0 senhor se recorda de algum outro pagamento da campanha 

presidencial partindo dessa campanha "Pós-Itália" em 2014? 

Depoente - Como eu não sabia, a única certeza que eu tinha da 

campanha é com a Mônica; os outros, eu não sei se é ou se não é. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Ok. Eu vou passar para o Flávio 

o que eu tenho só para eu não ficar repetindo pergunta. Depois, se eu 

lembrar de mais alguma, eu volto. Obrigado. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Boa tarde. Flávio Caetano, 

advogado de Dilma Rousseff. Eu tenho uma série de perguntas, e meus 

colegas me ajudem, por favor. Primeiro lugar, o Senhor Alexandrino 

Alencar podia fazer essas requisições? 

Depoente - Não. Mas quando ele veio até mim, já, como eu tinha 

explicado logo no início aqui hoje, quando chega na planilha para pagar, é 

porque já está devidamente autorizado, seja por Marcelo, seja por ( ... ) já 

tenha colocado na planilha. Então, ele só fez o acompanhamento do 

relacionamento dele que ele tinha com a legenda. Ele é muito bem 

relacionado com o PT. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem autorizou? 

Depoente - Especifícamente, cada um desses, não sei. Ou (...) ou se foi 

Marcelo... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Porque, pela sistemática que o 

senhor nos falou, ( ... ) tem que autorizar ou o Marcelo. Sem a autorização 

do Marcelo... 
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Depoente - Na planilha 	é que está autorizado. E na noIanilha 

não aparece quem autorizou. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Nesse caso, é o único que não 

aparece? 

66 	Depoente - Não, nunca apareceu. Nenhum pagamento aparece. A única 

coisa que aparece, por exemplo, é assim: terceiro escalão do Benedito 

Júnior, é o fulano de tal. Aí aparece lá para a Lúcia poder ligar para ele: 

"olha, qual o endereço?" Aí você deduz que era o Benedito. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu queria lhe ouvir. Ministro, o 

que eu tenho é tirado da imprensa e gostaria de passar para lhe dizer qual 

é o tipo de planilha que estamos falando, porque são várias, para 

entender o que o senhor está dizendo, o que é o Drousys, o que é 

MyWebDay. Isso está na imprensa. E não está agora, faz tempo que está 

na imprensa. 

Ministro - A sua nota 10 como advogado, não será descontada por falta 

de conhecimento preciso sobre a matéria técnica demonstrada. 

Depoente - Bcirn, é o seguinte: esta aqui. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O que é isso? 

Depoente - Isso aqui, esse pedaço aqui é um pedaço tirado do 

MyWebDay. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Essa é MyWebDay? 

Depoente - É. Que não é a planilha que a Lúcia me passava. A Lúcia 

fazia uma extração dessa planilha. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Só para fins de transcrição, acho importante, 

de alguma forma, a gente levar lá para... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Chama de Documento 1 esse. 

Ministro - Leva para perto da câmera. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Só vou descrever aqui, só para a gente ter 

uma.. Isso aqui se refere a uma... 

Depoente - Um extrato de uma MyWebDay. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Um extrato de uma MyWebDay, segundo o 

depoente, de uma notícia da Folha de São Paulo de 17.2.2016, ao que 

parece. 

Advogado (Flávio Crocce Caetàno) - De 17/2? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - É, aqui não está... Ah, 26/02/20 16. O título da 

notícia é: "Odebrecht teria pago 4 milhões a João Santana no Brasil em 

período eleitoral", (26/2/2016), primeiro documento apresentado, pelo 

Notícia, pelo Dr. Flávio. 	
#> 

Ministro - Vamos mostrar agora para o vídeo. 

Depoente - E essas três são planilhas de Excel de controle pessoal da 

Lúcia, não é nem da MyWebDay nem Drousys; ela transacionava esses 

arquivos no Drousys, mas isso aqui é uma produção pessoal de controle 

interno da Lúcia, as três. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, também estamos aqui, o depoente se 

refere a três planilhas, uma escrita "Carioquinha", a outra "Lançamentos x 

Saldo", e a outra "Lançamentos x Saldo Seven MP". Não há identificação 
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da origem dessas planilhas. Também vou pedir para a doutbra.esrtar 

ao vídeo. 	 - 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Podemos voltar? Só para 

entender, essa primeira, que é da MyWebDay, o senhor operava nisso 

40 aqui? 

Depoente - Não, porque odeio fazer trabalho duas vezes. Como eu tinha 

o meu controle no Excel, eu nem acessava; eu tinha acesso, mas eu nem 

acessava. Isso aí, Luis Eduardo, Ângela e Lúcia entravam nessa planilha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E seu eu lhe perguntar aqui, 

talvez o senhor saiba, para entender um pouco; aqui para nós são tantas 

siglas, é difícil entender. Vamos lá. Aqui está escrito: obras-requisição. 

Obras (CP 14 DP). 

Depoente - CP é campanha, e DP é pedido de Marcelo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Que é Diretor-Presidente? 

Depoente - Isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - CP é campanha ou é candidato e 

partido? 

Depoente - Não, é campanha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Vocês usavam para campanha. 

CP é campanha,e DP é Marcelo. 

Ministro - Vamos repetir: CP entenda-se campanha eleitoral, é isso? 

Depoente - Exato. 

Ministro - E DP... 
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Depoente - Diretor-Presidente. 

Ministro - Marcelo Odebrecht. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Aí tem Evento (14 DP). 

Depoente - Evento, para saber qual das campanhas. 	

.. 
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Aí tem "Programas", que é 

"Feira", "Evento 14". O senhor iá disse o aue é o "Feira". Aí tem. so  

colunas, uma é "Descrição", outra é "Data", e outra é um código que está 

escrito "P". O que seria esse código "P"? 

Depoente - Posso ler? (Pausa). Não recordo. Desculpa, em qual campo 

aqui? Não estou vendo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Primeiro "Descrição", que é o 

( ... ); depois data; depois tem um código >que todos são "P": 

Depoente - Ah, no sei. Isso deve ser alguma coisa contábil, mas a 

Lúcia... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A Lúcia deve saber isso. 

Depoente - Eu não tenho conhecimento. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) Depois tem o número. 

Depoente - O número, deve ser o número da ordem. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Depois moeda, Real. 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O valor Aí tem CID-SAO, deve 

ser São Paulo, imagino; 
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Depoente - Exato. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quando colocamos aqui CID-

SAO, é onde foi pago? O que quer dizer o CID-SAO? 

Depoente - É. Cidade que foi pago. 

IS 	Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Cidade do pagamento. Depois, 

temos aqui: observações - referente a 3/11/2014 e 7/11/2014, 

paulistinha. O que quer dizer isso? 

Depoente - Paulistinha é o apelido que o Álvaro Novis tinha para 

controlar o saldo principal. E carioquinha quando ele entregava no Rio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então esses recursos saiam, 

imagino que é uma conta (...) isso? 

Depoente - É. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E senha "espinafre", o que era 

essa senha? 

Depoente - Senha para a pessoa beneficiária final, o Álvaro, não o 

Álvaro, a equipe dele, só entregar se a pessoa falasse "espinafre". 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Para nós entendermos melhor, 

essa senha "espinafre" era usada para cada entrega? A mesma senha 

para cada entrega? Porque aqui são 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 

5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete). 

Depoente - Não necessariamente. Ás vezes, a gente deixada só uma 

senha, que é até um risco de segurança; e outras vezes, na maioria das 

vezes, a gente trocava. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ali no local, está escrito 

"diretos". O que quer dize isso? Logo depois da senha "espinafre" está 

escrito local - diretos". 

Depoente - Não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ela também sabe, saberia SS 
explicar. 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tá bom. Vamos voltar aqui. 

Muito obrigado. Continuando. Pelo o que o senhor se recorda, nesse caso, 

o senhor Marcelo Odebrecht que autorizou o Senhor Alexandrino Alencar a 

fazer esses pedidos? 

Depoente - (apenas gesticulou positivamente com a cabeça) 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor, logo que foi falar 

deste tema aqui, puxando pela memória, disse: "eu me lembro de um 
4p evento no apagar das luzes". Apagar das luzes significa o quê? 

Depoente - Fechamento do setor. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O que significa isso? 

Depoente - Que a gente teve uma ordem de o setor não existir mais e 

não se pagar mais. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não, não, não. O senhor está se 

referindo a esse pedido do Alexandrino Alencar, que o senhor falou dos 

partidos? 

Depoente — Aham. 

50 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Fernando Migliaccio 	 Data: 10/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1F 	9071 	1 
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor falou: '1EuJitro -que 

ele chegou com esse pedido no apagar das luzes". 

Depoente - Apagar das luzes, então, o setor já estava... Ah, não. Isso 

era na eleição. Apagar das luzes porque eu lembro que ele estava com 

09 	uma urgência muito grande. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Isso era, data? No final do 

primeiro turno? Começo? Quando foi isso? 

Depoente - Não sei. ( ... ). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas o senhor tem isso? 

Depoente - Eu não, mas, nào sei quem, se é o Ministério ou a Polícia 

Federal tem todas essas planilhas, aí é fácil conseguir. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Essas que estavam na Suíça e 

foram trazidas para Brasília? 

Depoente - Talvez tenha na da Suíça, mas com certeza nas do Brasil. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E o Senhor Alexandrino não se 

referiu... O que ele disse ao senhor? 

Depoente - Veio com os valores, com os codinomes, acabou 

comentando que era um ou outro e queria definir comigo a data de 

pagamento. Aí eu fiz o cronograma de fluxo, e ele vinha de tempo em 

tempo para saber "á, vai ser hoje, não vai", e, de vez em quando, ele 

dava o endereço na minha mão e eu transcrevia no Drousys, que era 

criptografado, para a Lúcia poder dar para o prestador final. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor disse que checou. Que 

esses pagamentos, o senhor checou. 

Depoente - Não precisava nem checar. Era automático. Porque se não 

receber no dia, a pessoa grita. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas isso era importante que nós Is 
soubéssemos. O senhor pode não se recordar da data específica, mas se 

fez, em quantos pagamentos para cada partido? Isso era um assunto tão 

importante. 

Depoente - É, com certeza, mas muito próximo da certeza, que eu 

tenho essa planilha no meu computador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Essa, o senhor não pode 

fornecer para nós? 

Depoente - Não, porque não está comigo. Está apreendido. 

Ministro - Vamos ouvir a Senhora Maria Lúcia ainda hoje, e ela 

certamente vai poder acrescentar mais elementos. 

Depoente - Sim. É que são tantos. Bom, é muito pagamento. É difícil 

lembrar. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Continuando. O Senhor Sérgio 

Neves também poderia fazer esse tipo de pedido? 

Depoente - Sérgio Neves tinha que pedir para Benedito, e o Benedito 

autorizava. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O Benedito autorizava? Perfeito. 

Voltando aqui, logo no começo do seu depoimento, o senhor falou algo, 
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transcrevi aqui, posso ter errado, dando o exemplo de cor'no ci'bJn feitos 

os pagamentos, de codinomes, porque se escolhia os codinomes, o senhor 

chegou a dizer, me corrija se eu estiver errado, "todos dos (...) era feira, 

verduras, legumes...". 

00 	Depoente - Não, não, não. Eu falei isso, mas assim, nós estamos 

falando de, seguramente, mais de mil lançamentos durante o ano. Digo o 

seguinte, citei como exemplo. Às vezes, a senha vinha já do Elierto, 

porque ele já tinha combinado com o final. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas por que o senhor deu 

exemplo de justamente "feira"? 

Depoente - Não, não, desculpa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Feira é um nome que pode usar 

de outra forma. 

Depoente - É verdade. Supermercado, entendeu? Aí você... O Ubiraci 

falava assim: "bom, então, hoje eu vou fazer só 'supermercado". Ai ele 

organizava tudo. Aí outro dia ele fazia "esportes", outro dia ele fazia 

"astronomia". É isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu quero saber, se era, 

exatamente, sobre o codinome "feira". Esse codinome pode ter sido 

utilizado para outros gastos ou para outros pagamentos -que não 

vinculados à Senhora Mônica Moura? 

Depoente - Muito pouco provável. Se tem, como eu te disse, são 

milhares. Não posso afirmar. Teria que pegar todas as planilhas para ver, 

mas eu acredito que não. 

53' \  
ALIE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de Fernando Migliaccio 	 Data: 10/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor não pode afirma que 

não, ou pode afirmar? 

Ministro - Eu inverto a pergunta: o senhor lembra de alguma ocasião 

em que foi feito pagamento a Mônica Moura, perdão, a Roveira, que não 

fosse... 	 Is 
Depoente - Não me lembro. 

Ministro - A Mônica Moura? 

Depoente - Não me lembro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Aproveitando o esclarecimento 

do Minsitro, o senhor também disse que, dos mil pagamentos ou centenas 

de codinomes que o senhor operava, conhece muito pouco esses 

codinomes. 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quais que o senhor conhece? 	49 
Depoente - Conheço o "Italiano"; conheço a "Feira"; conheço "Tabuli"; 

conheço "Kibe", isso na época, não é? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É. 

Depoente - Porque, hoje, eu sei de vários pelos jornais; na época eu 

não sabia. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas então, em ordem de 

grandeza, se nós falássemos de 100% (cem por cento) dos nomes que o 

senhor trabalhou, o senhor consegue lembrar de 5% (cinco por cento); o 

senhor sabia de Se/o (cinco por cento)? 
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Depoente - Muito menos 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Dois por cento, o senhor sabia? 

A grande maioria o senhor não sabia? 

Depoente - Só os que o Marcelo me passou. 

99 	Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então o senhor não pode afirmar 

com certeza que "Feira" era sempre Mônica Santana? 

Advogado (Carlos Chamas) - Essa pergunta ficou meio... 

Ministro - Doutor Fernando, sei do seu intuito, mas foge um pouco aqui 

da técnica amistosa que estamos utilizando nesta inquirição. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não estou querendo de forma 

alguma desrespeitar o depoente. Muito menos o Juízo, mas, perguntas 

com essa são importantes, Ministro. 

Ministro - Mas ele, eu vou repetir, salvo engano, o depoente afirmou... 

Por favor, Senhor Fernando, me corrija. O depoente afirmou que não se 

recorda de nenhuma ocasião em que pagamentos em que se utilizou o 

codinome "feira" foram realizados à pessoa distinta da Senhora Mônica 

Moura. E também relatou que conhece Mônica Moura e a associa à "feira" 

pela grande quantidade de encontros que tiveram pessoalmente. E, além 

disso, pelas determinações expressas que recebia de Marcelo Odebrecht. É 

isso, Senhor Fernando? 

Depoente - É isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então podemos adentrar a esse 

assunto? Quantas vezes o senhor se encontrou com Mônica Moura? 
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Depoente - Dezenas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Aonde? 

Depoente - No escritório de São Paulo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - No seu escritório de São Paulo? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sempre? 

Depoente - Ah, e algumas vezes no shopping. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Qual shopping? 

Depoente - Iguatemi. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe o período que o 

senhor encontrou com ela? 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O ano? "Ah, encontrei em 2008". 

Depoente - Desde 2013 até... É... Conheci a primeira vez em 2012, mas 

também não tenho certeza. Mas 2014 eu tenho certeza. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Em 2014 o senhor encontrou 

várias vezes com ela? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Em algum desses encontros o 

senhor fez algum pagamento a ela? Alguma entrega de dinheiro em 

espécie? 

Depoente - Não. Sempre ela mandava entregar. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor nunc_e go . O 

senhor, pessoalmente, não? 

Depoente - Que eu me lembre, não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem que o senhor mandava 

69 	entregar a ela? 

Depoente - Álvaro Novis. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sempre o Álvaro Novis? 

Depoente - Não posso afirmar, porque a gente tem os outros doleiros 

que nos atendiam quando o valor estressava, mas a maioria Álvaro Novis., 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E a Senhor Mônica recebia 

também em Salvador? 

Depoente - No começo, ela, de outras, não posso precisar se era 2014, 

mas de todo esse volume de campanha, não só Brasília, teve ocasiões que 

ela recebeu em Salvador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, as praças em que ela 

recebeu: São Paulo? 

Depoente - E Salvador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Maioria, aonde? 

Depoente - Maioria em São Paulo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Maioria em São Paulo. 
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Depoente - E em Salvador, salvo se eu estiver enganado, vocês vão 

estar com a Lúcia, aí foi na mão da Lúcia. Ela pegou dinheiro na mão da 

Lúcia. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não seria um operador? 

Depoente - Não. Ela, ou alguém dela. Não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor chegou a dizer, 

também me corrija se eu estiver errado, que ela teria dito, em 2014, que 

era campanha presidencial do Brasil. 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor lembra exatamente a 

expressão que ela usou? 

Depoente - Ela só falou: essa é Brasil. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ou pode ser que ela não tenha 

dito assim, mas, diferente de ela dizer: "estou recebendo. para a 

campanha ou preciso usar esse dinheiro na campanha"? 

Depoente - Ela sempre me disse que era pelo trabalho dela. Pelo 

trabalho de marketing que ela faz. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Em 2014, além de ela ter dito na 

campanha no Brasil, o que mais... que outra campanha ela fazia fora do 

Brasil em 2014? 

Depoente - Não posso afirmar. Eu sei os países, mas não sei o 

cronograma cronológico da (...). 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor não 4ah,4M fez1 em 

2014 alguma campanha fora? 

Ministro - Mas aí é fácil, Doutor Fábio, verificar, porque ele listou os 

países. 	- 

Depoente - É. É só ver onde foi, o Panamá. É só ver onde teve. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Listou os países onde houve 

campanha? 

Ministro - Pelo que eu entendi, o Senhor Fernando listou países em que 

foram feitas campanhas pela Mônica Moura e João Santana. 

Depoente - E pagas pela Odebrecht. 

Advogado (Gustavo Kanffer) - Só para a gente confirmar, El Salvador. 

O senhor pode repetir? 

Depoente - Panamá, Venezuela, República Dominicana, Angola e Brasil. 

Eu não tenho certeza se na Argentina, mas aí eu não tenho certeza. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Isso é importante. Argentina, o 

senhor não tem certeza? 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Houve campanha, em 2012, 

Angola; 2012, Venezuela; 2012, República Dominicana; e 2014, Panamá. 

Depoente - No mínimo, já tem o Panamá junto. De novo. É o Brasil. 

Ministro - Haveria alguma razão para pagar por uma campanha do 

Panamá ou de qualquer outro país aqui no Brasil? Ou esses pagamentos, 

até pela lógica, deveriam ser feitos lá fora? 
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Depoente - Pela íógica, sim, deveriam ser feitos lá fora, mas, por uma 

questão de segurança e por uma questão de cada vez os bancos estavam 

questionando pagar lá fora, ela dava um jeito de se organizar ( ... ). Mas de 

novo, como eu disse no começo, houve vários pagamentos lá fora. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Isso é importante, não é Iffib 
Ministro? É bom esclarecer isso. A escolha por receber no Brasil ou fora 

partia dela. 

Depoente - Não é bem uma escolha. Ela tinha o direito de falar aonde 

ela queria, mas, dependendo da ocasião, eu, por uma medida de fluxo ou 

de disponibilidade ou de facilidade, a gente chegava a um denominador 

comum. Cada um, a gente chegava: oh, vamos dessa vez fazer assim? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, não havia essa regra, 

pelo que entendi, que era: se fez campanha no Panamá, recebe fora; se 

fez no Brasil, recebe dentro? 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Poderia ser: Brasil, recebe fora; 

Panamá, recebe no Brasil? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) —Se discutia caso a caso? Era isso? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A cada pagamento, se discutia 

como seria ou a cada projeto... 

Depoente - Mesmo a cada projeto, no meio... 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Poderia haver... 

Depoente - Uma mudança no meio do caminho. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe quanto que a 

empresa do João Santana recebeu na campanha de 2014 da Chapa Duma-

Temer registrada no TSE? 

Depoente - Oficial você diz? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Oficial. 

Depoente - Não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu lhe informo: recebeu 70 

(setenta) milhões de reais. Por que se pagaria mais 16 (dezesseis) em 

Caixa 2 através da Odebrecht? 

Depoente - É uma pergunta estratégica. Acho que quem saberia 

responder é Marcelo. Ele só me pediu para pagar o saldo. Agora, qual o 

motivo, não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ele pediu para pagar o saldo de 

16 (dezesseis) milhões? 

Depoente - Não. O saldo não. Ele não falou que era saldo. Ele falou: 

pague 16 (dezesseis) milhões. Paguei. Agora, eu nem sabia que era 70 

(setenta) milhões oficial. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Continuando. Nessa reunião 

global, onde se discutiu os valores de quanto que a empresa ia distribuir 

ou ia possibilitar na campanha de 2014 para todas as candidaturas, o 

senhor sabe se o Sr. Hilberto Silva participou? 
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Depoente - Não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas os senhores não 

trabalhavam juntos? Não seria natural que o senhor soubesse se ele 

pa rtici passe? 

Depoente - Doutor, são muitas reuniões. Hilberto pouco ficava em São 	• 
Paulo. Eu não me lembro dele ter comentado. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O Sr. Hilberto esteve aqui e nos 

deu um depoimento, talvez o mais longo de todos, mas cheio de detalhes, 

e nos disse que no ano de 2014 - e ele me parece que estava acima do 

senhor. 

Depoente - Sim senhor. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - No ano de 2014, o seu 

departamento teria gasto - Ministro, por favor me corrija se eu estiver 

errado - 450 (quatrocentos e cinquenta) milhões de dólares. O senhor 

está dizendo que foram de 650 (seiscentos e cinquenta) a 700 

(setecentos) milhões de dólares. Por que essa diferença é tão grande? 

Depoente - Então, talvez tenha sido como eu fiz a ressalva no... 

Ministro - Só um esclarecimento, antes que a testemunha responda. 

Precisamente porque há divergências sobre esses números é que estamos 

fazendo uma acareação hoje da qual ele participa, o Sr. Hilberto. 

Portanto, em várias ocasiões, a testemunha, embora, dando detalhes, às 

vezes, diz como o senhor está dizendo hoje: eu não estou certo. 

Depoente - Excelência, desde o começo, eu deixei bem claro. Eu não, 

realmente, não me lembro. Se não foi 2014, foi 2013, mas eu lembro do 
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número de 600 (seiscentos) em algum ano. De novo: eu_poÓ(..-}I Eu 

não sei a tabela. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Porque o senhor disse que 2014 

o senhor lembrava bem, que o senhor não se lembrava dos outros anos. 

•• 

	

	
Mas o senhor falou: 2014 eu lembro bem. E o senhor disse 650 

(seiscentos e cinquenta) a 700 (setecentos). 

Depoente - Se eu disse isso, então eu retiro, porque, realmente, eu não 

tenho certeza absoluta. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor confirma os números 

que o Senhor Hilberto deu para nós, de 450 (quatrocentos e cinquenta)? 

Depoente - Não sei de onde ele tirou os números e não sei quais são os 

números. Como é que vou ( ... )? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ele nos disse também, e aqui o 

senhor disse que não sabia muito bem a ordem de grandeza, mas ele 

disse o seguinte: dos 450 (quatrocentos e cinquenta) milhões de dólares, 

de 2014, ele disse: 40 (quarenta) milhões de reais foram usados em 

Caixa 2 para as eleições de 2014. O senhor disse que... Ah, não, o senhor 

chegou a dizer aqui que foi 60% (sessenta por cento) em Caixa 2 nessas 

eleições. Por favor, me corrija. Eu realmente aqui eu lembro desse 

número, mas... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Eu acho que tanto a primeira afirmação... a 

segunda não foi o que eu deduzi, de que seriam.., que dado o depoimento 

do Hilberto seriam apenas 40 (quarenta) milhões para o Caixa 2 global e 

realmente há o episódio da reunião, que é inclusive objeto da nossa 
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acareação, mas acho que essa afirmação de que o Hilberto falou 

exatamente que são 40 (quarenta) milhões a título de Caixa 2, e esses 

60% (sessenta por cento) pelo que eu também deduzi que o Sr. Fernando 

colocou, ele não especificou com o Caixa 2. Não é isso? 

Depoente - Posso só fazer uma observação? 
	 .. 

Ministro - Foi uma pergunta que fiz. A testemunha disse que não tinha 

condições de precisar e eu pus, então, um marco muito genérico para 

saber se seria mais de 50% (cinquenta por cento) ou menos de 50% 

(cinquenta por 	cento), 	e 	a testemunha 	afirmou que, 	pelo 	que 	se 

lembrava, mas sem número matemático, 	que 	seria 	mais 	de 	50% 

(cinquenta por cento). Correto? 

Depoente - Correto. E considerando que, há mais de um ano eu não 

tenho acesso a nenhuma planilha, a nenhum papel... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Desculpe-me a insistência, 

porque foi exatamente isso, eu anotei aqui. Acho que mais da metade foi 4p 
Brasil. E aí, na hora, eu já converti isso para 1 bilhão de reais. Um negócio 

realmente um pouco exagerado. 

Ministro - O que dá 1 bilhão? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Se nós estivéssemos falando de 

700 (setencentos) milhões de dólares, mais da metade disso, vezes o 

valor do... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas não de Caixa 2, ( ... ). 

Depoente - Isso é geral. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - (...) colocou, isso é geral. Ele n_o 4frou-i1sso, 

realmente o depoente não colocou, que esses 50% (cinquerta por cento) 

Brasil, que ele achou que é mais de 50% (cinquenta por cento), seria 

apenas Caixa 2. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, eu entendi... 

Ministro - Envolveu Caixa 2, envolveu propina e outros pagamentos 

ilícitos. E também lícitos, não é Dr. Carlos? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Lícitos também? 

Ministro - Sim, mas no valor de 5 (cinco) milhões, no máximo 6 (seis) 

milhões. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Todos não contabilizados? O 

setor inteiro é não contabilizado. Continuando. Quem usava a senha 

waterloo? 

I* 	Depoente - Eu. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor usava essa senha para 

fazer o quê? 

Depoente - Senha não. Era o meu domínio de e-mail. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Era o seu domínio? Em qual 

desses sistemas o senhor usava... Por que o senhor usava essa senha? 

Todo mundo tinha uma senha? Não podia usar o próprio nome? 

Depoente - Desculpe, não é senha. É domínio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ah, domínio. 

Depoente - waterloo@(...) .com. Cada um tinha um. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Vocês não usavam os seus 

nomes próprios? 

Depoente - (Acena Negativamente). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - "Túlia"? 

Depoente - "Túlia" é a Lúcia. A Lúcia ou Angela. Agora já nem me 

lembro mais. Faz tanto tempo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esses pagamentos que o senhor 

fez, o senhor lembra de algum intitulado Coalhada? 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não se lembra desse? 

Depoente - (acena a cabeça negativamente). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Nem de quem era o Sr. 

Minei ri n h o? 

Depoente - Não. 

Ministro - Essas perguntas já foram feitas na outra vez. 

Depoente - Doutor Flávio, desculpa. Veja bem, ao longo dos anos, são 

mais de cinco mil lançamentos. É impossível. E eu não sabia. Se eu 

soubesse, já era difícil de lembrar. E quando você não sabe... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Perfeito. Continuando, em 

relação ao que o Ministro denominou aqui como Caixa 3 ou "barriga de 

aluguel", o senhor disse que duas pessoas na empresa eram responsáveis 

por esse assunto: o Sr. Benedicto Júnior e o Sr. Marcos Grillo. 
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Depoente - Eu não disse responsáveis. Eu disse que eu abitic cram 

as duas pessoas que tinham interlocução desse assunto. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Exatamente, o que poderia fazer 

o Sr. Marcos GrilIo em relação a esse assunto, porque ele é um nome 

06 	novo para nós? 

Depoente - Checar a contabilidade. Tipo: quanto você pagou? "X". 

Como é que a gente vai corrigir esse dinheiro? Como é que nós vamos 

pagar você de volta? Esse tipo de coisa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, dessa operação, ele 

conhece? 

Depoente - Acredito que sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Em relação à planilha "Italiano" 

e planilha "Pós-Itália", havia algum registro de 50 (cinquenta) milhões a 

Guido Mantega? 

Depoente - (acena a cabeça negativamente). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor não se recorda disso? 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Marcelo Odebrecht nunca falou 

isso para o senhor? 

Depoente - Não, eu tinha o controle. Só que eu não sei se são 50 

(cinquenta) milhões. Eu tinha o controle de "Itália" e "Pós-Itália". Tinha o 

saldo de cada um. Está nas planilhas e até está no jornal, mas eu não 

sabia que ( ... ). 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe se quando se fala 

no início, quando existia a planilha "Italiano", havia alguma rubrica Guido? 

Depoente - Não. É no "Pós-Itália". 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Guido é só no "Pós-Itália"? No 

"Italiano" não há menção a Guido Mantega? 

Depoente - Que eu me lembre, não, ou que eu saiba, porque planilha 

era a minha incógnita. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor me desculpe, porque 

realmente o depoimento foi muito rico, com muitos detalhes, então, estou 

acabando, mas não quero deixar passar nada desapercebido. Vocês 

lembram de mais alguma coisa? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Deixe eu fazer uma aqui então. 

Enquanto o Flávio olha, deixa eu só... A primeira, talvez até por isso vá 

ser inquirido hoje, quando o Marcelo Odebrecht foi ouvido, ele nos fez 

uma escala de valor, que eu nem vou entrar em muitos detalhes, mas ele 69  
sugeriu, no primeiro depoimento, que teria havido uma doação de Caixa 2 

na ordem de 100 (cem) milhões de reais para a campanha presidencial. 

Estranhamente, ele disse que Caixa 2, na visão dele, era o pagamento 

para Mônica Moura. O senhor falou de 16 (dezesseis) milhões de reais 

aqui, mas, enfim, esse número - e pela cara que o senhor fez quando eu 

perguntei -, esse número de 100 (cem) milhões de reais de Caixa 2 para 

a campanha presidencial de 2014, o que o senhor teria a dizer sobre isso? 

Depoente - Eu teria a dizer que... 
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Ministro - Um esclarecimento complementar. Não sãe 	(.èem) 

milhões apenas. Segundo a memória que tenho do depoiménto, seriam 

100 (cem) milhões de recursos novos só para aquela campanha de 2014, 

e 50 (cinquenta) milhões remanescentes de 2009 - neste caso, não seria 

Caixa 2, seria de propina - decorrentes de uma operação realizada 

naquele momento. Somando tudo, havia em disponibilidade, para a 

campanha de 2014, 150 (cento e cinquenta) milhões. Ele falou também 

em mais 23 (vinte e três) ou 28 (vinte e oito) milhões complementares, 

que eu não me recordo exatamente a origem, o que somando tudo daria 

quase 180 (cento e oitenta) milhões de reais. Mas, em nenhum momento, 

salvo engano Dr. Flávio e Dr. Gustavo - aliás, foi o Dr. Gustavo quem fez 

a observação -, o Sr. Marcelo afirmou que esses 100 (cem) milhões ou 

esses 150 (cento e cinquenta) milhões ou quase 180 (cento e oitenta) 

milhões eram destinados a Mônica Moura. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Eu vou explicar, Ministro. Eu só 

00 	queria deixar a pergunta aberta, porque o número do 100 (cem) já me 

parece absurdo. 

Depoente - Eu já vou esclarecer. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O cento e oitenta... Então, 

esclareça, depois eu... 

Depoente - Porque eu não tinha nível hierárquico de saber de tal 

negociação ou definição de um número macro. De novo, os pouquíssimos 

casos que eu sabia quem era e quanto era foram esses que falei aqui. 

Então, não tenho a mínima ideia do que t.. de Alexandre, de Gilberto, 

porque é uma coisa lá do top e... 
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Ministro - E pelo que entendi também do seu depoimento, havia um 

sistema de chinese wall, muralha da China,... 

Depoente - A própria planilha não deixava eu saber quem era. 

Ministro - -que .que cortava os fluxos de conhecimento por etapa? 

Depoente - Por etapa, exatamente. 	 ..  

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Vou só explicar, Ministro, até 
para 	complementar. 	Um 	minuto. 	Ele 	deixou muito 	claro 	naquele 

depoimento, acho que vai ser reinquirido hoje nesse sentido, de que falou 

dos cento e cinquenta milhões, depois, falou de vinte e sete, portanto, 
cento 	e 	setenta 	ou 	algo 	que 	o 	valha. 	Ele disse 	o 	seguinte: 	nós 

contribuímos com dez milhões oficial, mais cinco, mais os terceiros etc. E 
ele disse: 	caixa 	dois para 	mim, da 	campanha presidencial, 	eram 	os 

pagamentos que eu fazia à Mônica Moura. Perguntei quanto havia sido 

feito e ele disse que não se lembrava. Por isso que eu lhe disse essa 

pergunta genérica, para o senhor, então: se eu lhe dissesse que houve 	09 
essa informação, de que houve o pagamento de cem milhões para Mônica 

Moura, porque o senhor disse que não lembra o que foi feito depois, mas 

esse número lhe parece razoável ou não? 

Depoente - Só em 2014? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Só em 2014. 

Depoente - Não me parece razoável. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E a outra só, porque fiquei com 

uma dúvida: o senhor disse que encontrou Mônica Moura diversas vezes 
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no Shopping Iguatemi. O que vocês conversavam nesses ecor&9s: por 

que tantos encontros? 

Depoente - Porque quando já estava em curso a Lava Jato eu já não 

estava mais no escritório e a área já estava (... e ela me procurou para 

saber estavam as coisas, se tinha algum risco. 

00 	
Advogado (Gustavo Bonuni Guedes) - Entao, esses encontros no 

Shopping e etc. não se tratavam de pagamentos? 

Depoente — Não. Era só para saber como estavam as coisas, quais os 

riscos. Era isso. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Entendi. Obrigado. 

Ministro - Ou seja, ela manifestava uma preocupação ... ? 

Depoente - Todos nós. 

Ministro - . . .com o andamento da Lava Jato? Pode responder. 

40 	Depoente - Sim, ela se preocupava. Como eu também. 

Ministro - O que ela perguntava exatamente ao senhor acerca ... ? 

Depoente - Nada específico. 

Ministro - . . .acerca dos riscos? 

Depoente — Se de alguma maneira ela corria algum risco. E eu falei que 

claro que corria. 

Ministro - E pagamentos continuaram mesmo depois do início da Lava 

Jato? 
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Depoente - Sim. Houve assim, desculpe a palavra, a saideira, tipo para 

honrar os últimos compromissos que não tinha jeito de não serem 

honrados. Pagamentos de advogados, de escritórios de manutenção de 

empresas ou até algum beneficiário político, mas não posso afirmar quais 

e nem o tamanho, mas não dá para parar um transatlântico com um 

cavalo de pau. 	 190 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- O senhor sabe se houve algum 

pagamento a Duda Mendonça? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- Pode nos detalhar. O senhor se 

recorda? 

Depoente - Sim. Foi-me pedido para receber o Duda Mendonça para 
tratar de um assunto do Skaf. Teria que ser feita uma doação de seis 

milhões para Paulo Skaf. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- O senhor se lembra se foi no 

primeiro turno? 

Depoente - Acho que sim, porque ele nem foi para o segundo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- E o senhor fez? 

Depoente - Fizemos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- O senhor sabe como? 

Depoente - Em espécie. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- De uma vez só não? 
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Depoente - Não. Por isso que ele foi ao escritório. Ele rfifdou' um 

representante... Primeiro, ele foi e não conseguimos... Ele mandou um 

representante, que não foi ele, e a gente organizou um cronograma e foi 

feito o pagamento. 

06 	Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas isso foi pago para Duda 

Mendonça, não para Paulo Skaf. 

Depoente — Para Duda Mendonça. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ah, para Duda Mendonça. E o 

senhor fazia algum outro pagamento para Duda Mendonça? 

Depoente — ( ... ) 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor, a Odebrecht se valia 

também dos doleiros Adir Assad, comum Kibe, e o Wu, comum Dragão? 

Depoente — O que o senhor falou antes de Dragão? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O Wu, aquele coreano da 25 de 

março. 

Depoente — Wu? Conheci depois. Conheci ele com outro nome. É, no 

começo, a gente usava o Adir como doleiro. Ele foi apresentado, mas 

como ele só fazia a venda de nota, e a gente nunca fez relação no Brasil, 

a gente acabou não operando. Ele apresentou uma estrutura e aí a gente 

fez algumas coisas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — É a Operação Kibe? 

Depoente — É a Operação Kibe e Esfiha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Qual a outra? 
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Depoente - Operação Esfiha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esfiha. E a Operação Dragão é o 

Wu? 

Depoente - Não sei se é esse nome, conheço ele como outro, mas é 

esse doleiro, não sei se chinês, coreano. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tuta. Quem é Tuta? 

Depoente - Tuta é o Juca. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ah, Tuta é o Juca. E o Juca é 

quem? Porque o Juca também não é Juca, não é? O nome dele não é Juca, 

não é? 

Depoente - Eu não sei o nome dele direito. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E onde fica o Juca? Ele é São 

Paulo, Brasília, Belo Horizonte? 

Depoente - Ele operava, ele entregava pra gente em São Paulo, no Rio, 69  
quando precisava, que a gente não queria, mas quando precisava, em 

Salvador e, às vezes, muito raramente, Belo Horizonte. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ele era alternativo, então, ao 

( ... )? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Nesse sistema, então, que o 
senhor 	usava 	o 	codinome Waterloo, tinham acesso, então, alguns 

operadores que eram de fora? 

Depoente - Sim. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu queria que_o ifhor me 

confirmasse os que tenho aqui: o Tuta? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Álvaro, tinha o codinome Vinho? 

is 	Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E Edmar Márcio, o Peixe? 

Depoente - Tinha o Peixe, mas eu nunca soube o nome dele. A gente 

trabalhava com o Álvaro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mais alguém que o senhor se 

recorda? 

Depoente - O de Porto Alegre. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O .]uca também tinha o 

codinome de Juca Bala? É o mesmo? 

Depoente - Eu só o conhecia como Juca. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E, por último, de minha parte, 

quem é o senhor Luiz Roque? 

Depoente - Luiz Roque é um integrante da organização há mais de 

quarenta e cinco anos. Ele foi o tesoureiro da Odebrecht até eu assumir. 

Ministro - Da holding? 

Depoente - Da holding. E sempre trabalhou na casa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Trabalha ainda? 

Depoente - Não sei. Nunca mais falei com ninguém. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Doutora Danyelle. 

Ministro — Finalmente, temos um pouco de diversidade de gênero. E as 

advogadas, a partir das próximas oitivas, por favor, se aproximem para 

representar nesta mesa aquilo que a Justiça Eleitoral espera. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Desde o começo a Janaína 

estava com a gente. 

Ministro — Sim, mas o que digo é que olhem bem a separação física que 

há nesta mesa. 

Advogado - Ministro, minha parte eu fiz, não é? Cedi o espaço. 

Ministro — Vejo que o eminente advogado deixou o espaço muito mais 

para facilitar esse...? Então, temos dois heróis aqui, e todos os outros, 

incluindo os dois juízes que estão aqui à mesa são culpados. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Obrigado pelo 

reconhecimento, Ministro, mas, só para constar: podemos não estar 

fisicamente presentes, mas intelectualmente sempre estamos. 	
49 

Advogado — E demais. Ainda bem. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Danyelle Galvão, advogada de 

Dilma Rousseff. Tenho algumas poucas perguntas. Fiquei na dúvida, o 

senhor relatou aqui, inclusive em depoimento, que o senhor trabalhava 

como tesoureiro da Odebrecht S/A e depois, em 2009, migrou para o 

Setor de Operações Estruturadas. Foi um convite do Marcelo? Como foi 

essa transição, essa mudança da holding (...)? 
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Depoente - Eu já estava, eu não estava na Odebrecht S_A, ~valqui 

em Brasília no financiamento e exportação. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Eu entendi errado. Desculpe-

me. 

06 	Depoente - Não, tudo bem. E aí, eu já estava com algumas missões 

cumpridas aqui, achei que eu já tinha feito meu papel, já tinha aprendido 

o que tinha que aprender aqui em Brasília, que foi muito rico, por sinal, 

para entender o Brasil, não é? 

Ministro - Aprendizado ético? (Risos). Desculpe a sinceridade. Eu 

gostaria de saber, não é relevante aqui, mas que aprendizado? 

Depoente - Excelência, eu aprendi a... Eu era idealista, não é, eu era 

inocente. 

Ministro - A pergunta que eu iria fazer ao final, então, já me adianto: 

uma das preocupações que tenho é entender como se forma uma cultura 

de corrupção, de propina e de caixa-dois numa grande empresa e, 

sobretudo, quando isso envolve quadros de grande projeção intelectual, 

quadros que poderiam estar empregados, como o senhor, em qualquer 

grande empresa do mundo. Desculpe-me. Por isso fiz a pergunta. 

Depoente - Posso responder brevemente? 

Ministro - Sim. 

Depoente - Não vai ser hoje, um dia, vou escrever muita coisa a 

respeito. Mas não vou entrar em polêmicas assim aqui. Mas, infelizmente, 

a gente, nem sou mais a empresa, digo a gente porque é o vício de vinte 

e cinco anos de casa, é muito difícil explicar. Que tá errado, tá errado. 

77 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Fernando Migliaccio 	 Data: 10/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ponto. Mas não somos só nós os culpados. É um sistema que vem de 

anos. É o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro. E eu sei quem nasceu 

primeiro. Não fomos nós. E era cultural. Ou você fazia ou você estava 

fora. E aí, o outro iria fazer. E, infelizmente, às vezes, o outro era um 

estrangeiro. Por que você vai dar a obra para um estrangeiro se tem tanta 

empresa brasileira? Mas aí é uma conversa de hipóteses. 

Ministro - Mas eu espero, um dia, poder ter essa conversa para melhor 

entender esse fenômeno que já nos persegue há quinhentos anos. 

Depoente - Exatamente. Aí é que está. 

Ministro - Porque, ao contrário do que se diz, a corrupção não é 

invenção de um único partido, de dois ou três partidos. 

Depoente - Exatamente. E o aprendizado em Brasília foi para entender 

que o Brasil não é fácil de tocar. Muita burocracia, muito achismo e muita 

democracia, às vezes, faz mal. Tem que decidir. 

Ministro - Agora, a pergunta. 

Depoente - Por que eu fui? Porque eu já tinha cumprido, na minha 

opinião, a minha missão aqui e o Beto estava precisando de ajuda, porque 

a coisa estava crescendo e ele me convidou e eu também me... 

Ministro - E a "coisa crescendo" seria o Setor de Operações 

Estruturadas? 

Depoente - Estruturadas, que é um movimento de demanda maior. E aí, 

acabei me colocando à disposição. Eu sabia que ele precisava de alguém. 

Foi colocado o meu nome, junto com o de outras pessoas, por que são de 

confiança, e fui convidado e fui. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É que o Beto, 4ua~ cthve 

conosco aqui, disse que quando foi convidado, recusou. 

Depoente - O Beto? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É, porqu,e achava que esse 

49 	departamento... 

Depoente - Verdade. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor já sabia o que era o 

departamento quando o senhor foi convidado. 

Depoente - Não nas entranhas, mas imaginava. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Isso não lhe causava, de quem 

estava saindo de Brasília e conhecendo... o senhor não se assustou? 

Depoente - A minha decepção aqui foi tanta que eu topei qualquer 

coisa. Porque eu resolvo as coisas. Aqui é tudo muito lento. Desculpa, não 

aqui, mas o senhor está entendendo. 

Ministro - A Justiça eleitoral até que não é tão lenta. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Senhor Fernando, o senhor 

também falou que o senhor não conhecia muito o destinatário final, o 

senhor não detinha essas informações. E aí eu fiquei com uma dúvida, até 

porque nós ouvimos o senhor Hilberto, que falou que havia duas 

possibilidades de pagamento: ou o pagamento em dinheiro, e pra isso 

tinha um custo do dinheiro, de desfazer o dinheiro, ou o pagamento no 

exterior, em contas indicadas pela pessoa que iria receber. 

Depoente - Correto. 
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Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Quando a entrega era em 

dinheiro, o senhor explicou muito bem que, realmente, o senhor não 

sabia, até porque tinham essas fases, e o senhor autorizava e havia a 

entrega via portador. A minha dúvida é especificamente com relação ao 

depósito em conta, porque, se o depósito em conta era operacionalizado 90 
na Odebrecht, o conhecimento do beneficiário final não era do seu 

conhecimento? 

Depoente - Boa. Excelente pergunta. Não, sabe por quê? Porque, se 

você fosse receber, você iria colocar Danyelle? Não. Você ia colocar uma 

empresa que, talvez, você fosse beneficiária final ou procuradora ou outro 

estilo. Então, eu nunca sabia. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Esclareceu exatamente o que 

eu queria saber. E falando dessa parte de pagamentos também, o senhor 

falou de uma entrega específica de um valor na mão da Lúcia, secretária, 

numa oportunidade. 

Depoente - Certo. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Era comum as pessoas 

buscarem dinheiro na Odebrecht? Tinha um caixa lá que pudesse buscar 

um pacote de dinheiro ou o comum era a entrega? 

Depoente - O comum era a entrega; 99.999% das vezes. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Isso em qualquer dos 

escritórios Odebrecht do Brasil ou fora do Brasil? 

Depoente - Sim. Outra coisa, que eu tenha conhecimento, tá? A gente 

sabe que há falhas no sistema. Se eu recebo o endereço lá, e a pessoa 
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leva pra um lugar e aí a pessoa, o Elie queria que não souessjem era 

a pessoa, ele mandava entregar num outro, pro outro entregar. Então, 

não sei. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Isso sim. Mas vamos supor 

# 	que, na sua planilha de conferência de determinação de entrega das 

solicitações, estava o endereço, algum lugar em Brasília, vamos supor, ou 

em São Luís, ou em Manaus, qualquer cidade, e, por uma determinada 

diferença ou decisão de uma outra pessoa que não o senhor, existia essa 

possibilidade de entregar na sede do escritório da Odebrecht? 

Depoente - Possibilidade tinha, mas, como eu te disse, muito raro, 

ra ríss i m o. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - O senhor mencionou várias 

vezes que as suas tabelas de Excel!, que seus computadores foram 

apreendidos. Eu fiquei na dúvida se esses documentos integram os 

49 	documentos da corroboração ou eles estão apreendidos judicialmente por 

ordem judicial ou o senhor não teve acesso após a delação? 

Depoente - Não tive acesso pra fazer a delação, respondendo à sua 

segunda pergunta. Agora, a primeira, realmente eu não sei. Você sabe, 

senhor Chagas? 

Advogado (Carlos Chagas) - O quê? 

Depoente - Qual foi citado o local? 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Não, a minha dúvida é se 

essas tabelas que o senhor sempre menciona (isso pode estar na minha 
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tabela, pode estar na minha tabela), se esses documentos integram os 

anexos da corroboração da delação. 

Advogado (Carlos Chagas) - Da colaboração? 

Depoente - Da colaboração não. 

Advogado (Carlos Chagas) - Não. Não integra anexo. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Eles estão apreendidos, 

então, por ordem judicial. 

Advogado (Carlos Chagas) - Eles foram apreendidos na Suíça. E a 

gente autorizou o compartilhamento dele com o Brasil. Mas se isso já 

chegou, isso tem que ver no Ministério das Relações Exteriores, acredito 

eu. Mas eu chutaria que isso já está na mão da Polícia Federal eu acho. 

Um ofício bastaria pra vocês esclarecerem isso. Mas eu nunca tive por que 

saber isso. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Mas a minha dúvida persiste 

porque o seu Fernando falou, em dois momentos distintnç nn cpii 

depoimento, assim: o meu computador foi apreendido" ou "essas tabelas 

foram apreendidas", porque, me pareceu, que foram tabelas impressas 

que estariam na sua casa. 

Ministro - Não. Eram tabelas no computador. 

Advogado (Carlos Chagas) - Ele foi preso na Suíça, doutora, e estava 

com ele, ele estava com um pen drive e um computador. 
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J Advogada (Danyelle da Silva Galvao) - A minha pe gunteg inte 

era justamente se tinha sido apreendido por ordem judicial no Brasil, em 

qual fase da Lava Jato, até pra eu conseguir acessar os dados. 

Depoente - Eles foram a minha casa, mas lá não tinha nada porque 

estava tudo comigo na Suíça. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - E o seu computador, na 

empresa, também não... 

Depoente - Não, porque já fazia um ano que eu já não estava mais na 

empresa. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Eu fiquei na dúvida, talvez o 

senhor possa esclarecer uma pergunta um pouco mais genérica, o senhor 

Hilberto falou que, e o senhor confirmou, o dinheiro era gerado fora do 

Brasil, a origem era fora do Brasil, e que tinha um custo nisso - isso foi 

esclarecido bastante bem pelo seu Hilberto -, que tinha um custo para 

gerar reais no Brasil. A minha dúvida é a seguinte: o dinheiro era gerado 

no exterior, se eu precisasse fazer um pagamento no exterior, o dinheiro 

saía do exterior, vinha pro Brasil, gerava dinheiro no Brasil e aí pagava 

fora? Ou esse dinheiro aí nem circulava pelo Brasil, era fora? 

Depoente - Era. O dinheiro que era gerado fora, ficava fora e era pago 

fora. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Então, se o pagamento não 

era em espécie no Brasil, era depósito em conta no exterior, ele não 

transitava no Brasil. 

Depoente - Exato. 
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Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Aí o senhor também falou das 

praças de pagamento, mencionou o senhor Paulistinha e Carequinha, que 

eram os apelidos. E se precisasse fazer pagamentos em outras cidades? 

Depoente - Nós tínhamos como regra só fazer São Paulo e Rio. Em 

muito poucas ocasiões, raramente, era "liberado" ou conseguido - porque 69 
tinha que conseguir, né - liberar em outras cidades. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Isso era uma opção da 

empresa por ser mais fácil, ou tinha alguma... 

Depoente - Por ser mais fácil e por ser menos risco. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - O senhor também mencionou 

que, depois do início da Lava Jato, ficava mais difícil. A Lava Jato começou 

no dia 17 de março de 2014, mas o senhor mencionou vários pagamentos 

em 2014. Isso não significava uma diminuição ou o senhor considera o 

começo da Lava Jato com a prisão dos empreiteiros em novembro de 

2014? 

Depoente - Ah, não, não. Desde que com a prisão, antes da prisão já se 

diminuiu, já estava tomando... Eu mesmo fui embora, nem fiquei, fui para 

os Estados Unidos, nem estava mais aqui. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - O senhor se recorda quem 

pediu para pagar o senhor ( ... )? 

Depoente - O Hilberto. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - E ele não comentou com o 

senhor quem teria pedido a ele? 
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Depoente - Só podia ser o Marcelo. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Muito obrigada. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Agora pelo Ministério Público. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Nicolao Dino, Vice-Procurador-Geral 
40 	Eleitoral, senhor Fernando, boa tarde. 

Depoente - Boa tarde. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Apenas vou pontuar uma data. Em 

relação àquela compra de horário político para favorecer o PT, o senhor 

mencionou alguns partidos, o senhor pode precisar apenas o período em 

que isso se deu, essa transação de compra desses horários? 

Depoente - Salvo engano, às vésperas da eleição. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Qual eleição? 

Depoente - A de 2014. Porque, salvo engano, não teria sentido pagar, 

né? Tinha que ser antes pra poder já alocar os horários. 

Ministro - Quando o senhor diz "às vésperas", quer dizer, na 

proximidade do período eleitoral, é isso? 

Depoente - É porque pra dar tempo de organizar - não sei como é que 

isso funciona burocraticamente -, mas pra dar tempo de os partidos 

chegarem e falar: 'olha, eu estou aqui segunda e quinta'. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Mudando um pouquinho a agenda, 

senhor Fernando, vamos aos pagamentos no exterior, até aproveitando o 

gancho aqui da pergunta da doutora Danyelle. Os nomes das contas ZWI 

e depois Shellbill dizem alguma coisa para o senhor? 
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Depoente - ZWI não. ShelIbill diz porque eu li depois, né? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - E o que seria Shelibill? 

Depoente - O que dizem na imprensa que é de Mônica. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - E as empresas Clean Field Services 
04 e Inovattion Research? 

Depoente - São empresas, até onde eu sabia, de Olívio Rodrigues, que 

era a pessoa que fazia os pagamentos finais. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Essas duas últimas? 

Depoente - É. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Olívio Rodrigues quem é? 

Depoente - Como assim quem é? É o nosso operador que fazia os 

pagamentos finais das contas que eu pedia. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Operador da? 

Depoente - Odebrecht. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - E é certo afirmar que havia 

pagamentos dessas contas no exterior para a conta de João Santana ou 

contas por ele geridas? 

Depoente - É certo afirmar que ele fazia os pedidos lá fora, quer dizer, 

no exterior. Deve ter sido ele, não tenho certeza, mas muito provável que 

deve ter sido da Klienfeld ou da outra Innovation. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - 0k. Sem mais perguntas, 

Excelência. 
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Ministro - Doutores, os senhores têm mais alguma? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Esses pagamentos para os 

partidos, o senhor disse agora respondendo à pergunta do doutor Nicolao, 

tinha que fazer aquele pagamento, naquele momento, para gerar o 

crédito que se imagina. Esse valor chegou a ser todo pago antes das 

eleições? 

Depoente - Não posso afirmar. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Então, quem que vai poder nos 

responder aqui? 

Depoente - Ou duas pessoas, duas maneiras: ou o Alexandrino se 

recordar de cabeça ou a gente ter acesso às planilhas e verificar quando 

foi feito o pagamento. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - A Maria Lúcia não... 

Depoente - De cor? Só se ela guardou na casa dela. De cor eu não sei. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Mas quem fazia essas 

operações até o seu final se era uma mala de 1 milhão, de 500 mil, se 

eram dois, três pagamentos? 

Depoente - Organizava e passava pra Lúcia o cronograma. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O cronograma de pagamentos 

o senhor que organizava? 

Depoente - E eu passava os endereços que o Alexandrino me dava 

também. Agora, é só pegar as planilhas de pagamento e ver. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Ok. Obrigado. 
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Advogado (Renato Francisco) - Essa é a nossa questão, né, Ministro? 

Como chegar nessas planhlhas? Se a Maria Lúcia não souber, como que 

nós vamos conseguir isso? 

Depoente - Ou nos e-malls que eu passava para ela, que eu tenho 

dúvida se eu passei. De novo, é difícil pra mim porque eram muitos 

pagamentos, não era uma coisa pontual, né? Ou, se foi verbal, no telefone 

é impossível, não é? 

Advogado (Renato Francisco) - Estou satisfeito. Obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, senhor Fernando Migliaccio, 

agradecemos a sua colaboração com a Justiça Eleitoral. Declaro encerrada 

a oitiva. Doutores, cinco minutinhos. Só vou fazer uma advertência prévia 

do juízo, que o ato da acareação, os senhores, obviamente, advogados 

experientes, sabem que não podemos deixar que isso se torne uma 

reinquirição. Então, adotaremos o juízo arbitral rigor e indeferimento de 

perguntas que fujam estritamente ao objeto da divergência que nós 

fixaremos logo no início da acareação. Agradecemos. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordenador/a de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORALEN 

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

José de Carvalho Filho 

Além do depoente, participaram da inquirição o Exmo. Sr. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da 

Audiência; o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-

Geral da Justiça Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dm0 de Castro e Costa 

Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral; e os advogados indicados para este 

ato Drs. José Eduardo Alckmin, Flávio Henrique Costa Pereira, Gustavo 

Kanffer, Marilsa de Paula Silveira e Afonso Assis Ribeiro, pelos 

representantes Coligação Muda Brasil e Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB - Nacional); Drs. Flávio Crocce Caetano, Renato 

Francisco, Danyelle da Silva Galvão e Arnaldo Versianni, pela 

representada Dilma Vana Rousseff; e Drs. Gustavo Bonini Guedes e 

Janaína Lusier, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; e o Dr. 

Rodrigo pela defesa do depoente. 

O depoente respondeu da seguinte forma ao que lhe foi perguntado: 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralídade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
1 
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Ministro - A oitiva será conduzida pelo Dr. Bruno Lorencini, Juiz Federal 

Auxiliar da Corregedoria, mas eu faço perguntas também como relator do 

processo, igualmente os eminentes advogados das várias partes aqui 

representadas e finalmente o Ministério Público Eleitoral, por meio do Dr. 

Nicolao Dma, Subprocurador-Geral Eleitoral. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor José de Carvalho Filho, boa noite, 

agradecemos a sua presença aqui na Justiça Eleitoral. Sr. José de 

Carvalho, estamos aqui hoje numa ação estritamente eleitoral, não tem 

nenhuma natureza criminal, tem um objeto bem específico, que é a 

irregularidade da campanha eleitoral de 2014 da chapa Duma/Temer. 

Então, os fatos que nos são relevantes são relacionados estritamente a 

esse objeto, a campanha de 2014. Inicialmente, tenho que prestar, por 

um dever legal, o compromisso do senhor, dizer que o senhor está aqui 

como testemunha. Então, pergunto se nessa ação que foi ajuizada pelo 

PSDB e pela Coligação Muda Brasil, tendo como representados a ex-

presidente do Brasil Duma Rousseff e o atual presidente Michel Temer, 

que são os representados nessa campanha eleitoral, pergunto inicialmente 

se o senhor tem algum vínculo de amizade, inimizade, parentesco com 

qualquer um dos dois representados. 

Depoente - Não, não tenho. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor é colaborador numa ação de natureza 

criminal e essa colaboração já foi homologada e também é resguardado 

sigilo. Então, apenas para fazer um esclarecimento prévio, que é 

importante, tivemos a preocupação de fazer uma consulta ao STF, 

lastreada em preceito da Procuradoria-Geral da República e a resposta 

.. 
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que recebemos foi de que o seu depoimento hoje não iriplituaEuer 

prejuízo ao seu acordo de colaboração premiada, ao revés demonstra uma 

preocupação do senhor em colaborar com a Justiça. Então, enfim, o seu 

depoimento hoje aqui é algo que não virá em seu depoimento influir sobre 

acordo de alguma forma. 0k? Então, findo esse esclarecimento, 

40 	pergunto se o senhor tem algum impedimento para dizer a verdade sobre 

que já foi perguntado hoje aqui. 

Depoente - De forma nenhuma. Estou absolutamente tranquilo no 

sentido de colaborar, como assim fiz no acordo com o Ministério Público. 

Fico inteiramente à disposição dos senhores, espero que esclareça tudo 

aquilo que os senhores fizeram chegar até aqui. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ótimo. Então, Sr. José de Carvalho, é o meu 

dever legal prestar o compromisso, o compromisso de dizer a verdade sob 

pena de crime de falso testemunho. É a previsão legal. Para iniciar, Sr. 

José de Carvalho, apenas nos situarmos, porque não tivemos acesso a sua 

colaboração premiada. Nos últimos anos, especialmente na campanha do 

ano de 2014, qual era a sua atividade profissional, quais atividades que o 

senhor desenvolvia? 

Depoente - Eu digo num breve histórico. Eu cheguei na empresa em 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A empresa ... ? 

Depoente - A Construtora Norberto Odebrecht, minha formação é 

engenheiro, passei alguns anos no Nordeste dando apoio técnico ao 

estudo de obras e fui convidado para vir a Brasília desenvolver um 
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aspecto do RI, Relação Institucional e permaneço ou permaneci nessa 

função até uns dias atrás. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então a sua atuação com atuação com relações 

institucionais começou em...? 

Depoente - Por volta de 2006, dois mil... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E durou até ... ? 

Depoente - Até 2016. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sempre situado aqui em Brasília? 

Depoente - Sempre situado em Brasília. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E na sua atividade de relações institucionais 

quais eram os seus setores de atuação? 

Depoente - Atuava basicamente ligado ao Cláudio Meio e desenvolvia o 

acompanhamento dos interesses da empresa junto ao Congresso 

Nacional. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Apenas o Congresso ou também atendia 

setores do Executivo ... ? 

Depoente - A empresa atende uma gama muito grande de empresas e a 

solicitação como um instrumento nosso aqui de apoio a todas as empresas 

eventualmente prestava apoio à questão da solicitação do Executivo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nas demandas que o senhor tinha junto ao 

Congresso Nacional, essa atuação envolvia somente uma atividade, 

colocando no sentido genérico, Iobby ou os senhores tinham, existia 

dentro do Congresso Nacional acordos de distribuição de caixa dois ou 

.. 
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alguma coisa que o senhor tenha conhecimento nesse seritido?i1jdo isso 

que for relacionado à campanha de 2014. 

Depoente - Só esclarecendo que todos aqueles relatos que fiz junto ao 

Ministério Público trazem todas essas questões. Com  relação a 2014, não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não. Está certo. Sr. José, até a razão pela qual 

o senhor foi colocado aqui, e também vou fazer uma pergunta genérica no 

final, saber se há mais algum fato que o senhor conheça e que possa 

colaborar, mas diz respeito ao episódio de uma distribuição de valores ao 

PMBD, decorrente de uma contribuição, que pelo depoimento do Sr. 

Cláudio, inclusive do Sr. Marcelo Odebrecht também, teria sido acordada a 

distribuição de dez milhões ao PMDB. Desses dez milhões, seis milhões 

teriam sido destinados à campanha em São Paulo para cobertura ( ... ) e 

teria sobrado um saldo de 4 (quatro) milhões. E esse saldo de quatro 

milhões o senhor teria atuado para, enfim, operacionalizando. O senhor 

D 	
confirma esse episódio? Poderia nos descrever exatamente o que 

aconteceu? 

Depoente - Perfeitamente. Vou fazer uma descrição dos fatos 

justa mente a partir do que o Cláudio MeIo me relatou logo após o jantar. 

Ele falou exatamente nessa determinação do Marcelo, que faria um apoio 

à campanha diretamente ao PMDB, dos quais seis milhões à campanha de 

São Paulo e quatro milhões já acordado com o Eliseu Padilha, que seriam 

alocados a ele e ele faria a distribuição dentro do partido. Assim foi feito. 

Procurei depois o Eliseu Padilha, no escritório dele, comentei o fato, ele já 

sabia, evidente, e solicitei dele os endereços que eles poderiam receber e 

quem fez essa operação foi Operações Estruturadas. A sistemática era: eu 
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chegava expor até ele e ele me fornecia o endereço, eu transmitia ao 

sistema de Operações Estruturadas a Sra. Maria Lúcia, que uns dias 

depois, me entregava uma senha. Eu pessoalmente entregava essa 

senha, entreguei essa senha ao Sr. Eliseu Padilha. E, a partir dali, eu não 

tinha como e nem sabia como as coisas eram operacionalizadas. Então, 
• 

esclarecendo que tive com ele quatro ou cinco vezes para pegar esse 

endereço e voltei novamente para pegar essas senhas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor se recorda onde foi esse endereço? 

Depoente - Os endereços eu tenho aqui junto com os advogados lá na 

época que foi disponibilizado os materiais da operação Lava Jato e os 

endereços ficaram patentes para a gente como foram distribuídos. 

Trabalho árduo e conseguimos estabelecer as datas de possibilidade. 

Algumas ligações telefônicas que eu fiz para combinar com ele a data no 

escritório e a data de devolver as senhas. Por exemplo, um fato em que 

ocorreu a primeira transação: 13/8/2014; valor de 1 (um) milhão e meio. 

Quero dizer que vou deixar com os senhores aqui a possibilidade de deixar 

aqui esses dados que são importantes e fazem parte da colaboração. A 

senha identificada no sistema é "foguete"; a conta tem observação que 

não tem nada. Em 2/9, 1 (um) milhão com a senha "árvore". Na coluna 

"conta" não tem nada e nem observação. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Qual a senha? 

Depoente - Árvore. Dia 4/9/14, 1 (um) milhão. A senha: morango". Na 

conta tem indicado aqui o nome Paulistinha. Entregar ao Capitão Francisco 

90 (noventa), Jardim Europa, procurar o Sr. José Yunes e a Sra. Cida. Eu 

quero registrar um fato aqui que me chamou a atenção nesse ínterim que 
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estou falando de quatro ou cinco eventos. Eu receti ui 	ligção 

extemporânea do Eduardo Cunha me cobrando, comentando que ele não 

recebeu 500 (quinhentos) mil reais. Tivemos uma discussão acalorada ao 

telefone. Achei estranho e comuniquei ao Cláudio: "Cláudio, o fato foi esse 

e vamos esclarecer junto ao Eliseu". Logo depois fomos ao Eliseu e 

esclarecemos. Ele achou muito estranho este fato e disse: "Olha, se o 

endereço que eu dei e se fosse realmente entregue, o Sr. Yunes é uma 

pessoa de mais ou menos setenta anos, é de minha confiança, dificilmente 

não teria registrado isso. Isso causou um constrangimento a mim. Eu 

voltei, então, alguns dias depois, falei com a Sra. Lúcia Tavares, que ela 

providenciasse o possível para ver se tinha o registro de entrega desse 

valor nesse endereço. Alguns dias depois, ela me retornou no e-mail, 

mandou uma cópia do e-mail. Eu vi o recibo assinado pela Sra. Cida. 

Ainda assim, o mal-estar permaneceu e a empresa tomou, deliberou fazer 

outro pagamento de 500 (quinhentos) mil reais no valor, aquele que deu 

origem ao processo em discussão. Foi feito um novo valor. Tem aqui do 

dia 10/9, 1 (um) milhão, senha "agenda", conta Paulistinha e contato José 

Carvalho. No dia 30/9/14, 500 (quinhentos) mil, senha "pinguim", na 

coluna conta não tem nada e observação: entregar à Rua Gerônimo da 

Veiga, 248, apartamento 1101, ao Sr. Altair ou Zabo. Eu quero registrar, 

de forma peremptória aqui, que eu não conheço, nunca estive, nunca vi o 

Sr. José Yunes, a Sra. Cida, nem o Sr. Zabo, nem Altair. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - As entregas anteriores foram todas no mesmo 

endereço? Esse endereço que o senhor... 
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Depoente - As observações que eu tenho, quer dizer, os registros que 

estão na planilha são esses dois endereços aqui. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A planilha demonstra que apenas uma das 

entregas foi realizada em cada um desses endereços. 

Depoente - Pela planilha sim. Aqui tem duas entregas realizadas aqui. 	
• 

Eu não saberia dizer como eu não tenho domínio da planilha, não fui eu 

que controlava a planilha, não posso afirmar se foram só esses dois. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E toda a discussão sobre a entrega, quem tinha 

o comando disso por parte do partido político era o Eliseu Padilha? 

Depoente - Desses 4 (quatro) milhões, me foi relatado pelo Cláudio que 

a determinação no jantar ficou a cargo dele fazer essa distribuição. 

Também não sei com quem ele revelou lá que o Eduardo Cunha tinha 

pago. Não sei esclarecer aqui se os parlamentares tiveram essa 

possibilidade de receber parte desses 4 (quatro) milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Agora, Sr. José de Carvalho, o senhor tinha 

condições de saber ou sabia fatos concretos de dizer se esses 4 (quatro) 

milhões eram destinados apenas a campanhas parlamentares ou se esses 

4 (quatro) milhões teriam relação com campanha também presidencial. O 

senhor teria condições, fatos objetivos ou alguma circunstância objetiva 

para dizer se era campanha presidencial, se era campanha parlamentar? 

Depoente - Eu tenho, de forma clara, o que o Cláudio me disse que 

seria uma contribuição ao Partido PMDB, administrado pelo Padilha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ao PMDB, sem especificar, quer dizer, 

contribuição ao partido, mas sem especificar qual seria o destino final... 

8 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de José de Carvalho Filho 	 Data: 10/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1 
rã 9094 

Depoente - A informação que eu tenho é de que seria ad~n ín2-%4-dw êsse 

valor ao PMDB via Eliseu Padilha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, quem... a distribuição desse valor ficava 

por conta do Eliseu ou do partido? 

49 	
Depoente - Do partido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. Lembrando aquela pergunta 

genérica que eu iria fazer, em relação ao nosso objeto aqui da demanda, 

além dos esclarecimentos que o senhor já trouxe, algum fato ou alguma 

outra circunstância relacionada ao financiamento da campanha 

presidencial de 2014, da Chapa Dilma-Temer que o senhor tenha 

conhecimento e possa colaborar com a justiça? 

Depoente - Não, infelizmente eu não tenho. Se tivesse, teria a mesma 

disposição e a boa vontade de colaborar com os senhores. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - 0k. Muito obrigado. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Dr. Bruno, desculpa 

interromper, quanto à ordem das perguntas. Eu só queria confirmar as 

datas e os valores, porque eu talvez tenha... 

Depoente - Eu vou dar a coluna de datas. A primeira: 13/8/14; valor: 

(1) um milhão e meio; senha: "foguete". Tem uma outra coluna "conta", 

que está em branco. Outra coluna "observação", que também está em 

branco. 2/9/14. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Essa aqui o senhor tem o 

endereço onde ela foi entregue? 
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Depoente - Não, porque os endereços que eu tenho em recolher dos 

elementos que foram colocados para a gente na exposição, só tenho esses 

registros aqui. Mas posso lhe afirmar que todos que os endereços, esses e 

os outros que eu não me lembro me foram dados pelo Eliseu Padilha. 

2/9/14: valor: 1 (um) milhão; senha: "árvore"; na coluna conta: em 

branco; na coluna observação: em branco. 4/9/14: valor: 1(um) milhão, 

senha "morango"; conta "paulistinha"; observação: entregar na rua 

Capitão Francisco 90, Jardim Europa, procurar o Sr. José Yunes ou Sra. 

Cida; 10/9/14: coluna valor: 1 (um) milhão; coluna da senha: "agenda"; 

conta: "paulistinha"; observação: contato José Carvalho. Data de 

30/9/14: valor: 500 (quinhentos) mil; senha: "pinguim"; coluna "conta": 

em branco; na coluna "observação": entregar na Rua Jerônimo da Veiga, 

248, apartamento 1101, ao Senhor Altair ou Zabo. No dia 10/10... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A cidade aí é São Paulo? 

Depoente - São Paulo. No dia 10/10... 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Então, é um total de 5 (cinco) 

milhões? 

Depoente - Aqui tem um total de 5 (cinco) milhões. Como houve aquela 

dúvida, eu não tenho domínio, nenhum controle desses valores. O fato 

gerado da minha presença aqui é confirmar os 4 (quatro) milhões do 

Eliseu Padilha. Isso é fato. Eu não tenho domínio. Não fui eu que fiz essa 

planilha. Isso foi extraído dos elementos que nos foram passados para 

composição dos dados de colaboração. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - É 30/9 ou 10/10? Eu fiquei em 

dúvida. 
10 
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Depoente - Foi entregado ao Sr. Zabo no dia 10/10. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O senhor antestinha dado a 

data de 30/9. 

Depoente - É porque tem a data... entregar na rua tal ao Sr. Zabo no 

S 	dia 10/10. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Satisfeitos? 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Mas eu tinha entendido que 

eram 4 (quatro) milhões e pela minha soma tinha dado 5 (cinco) milhões. 

Obrigada, Excelência. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Alckmin, alguma pergunta? 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - José Eduardo Alckmin, Coligação 

Muda Brasil. Sem perguntas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo? 

db Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Eu tenho. Quanto deu mais? Eu 

perdi algum... 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Cinco milhões, pela minha 

conta, Dr. Gustavo. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Gustavo Guedes, advogado do 

Michel Temer. Voltar àquela pergunta que eu tinha feito na minha 

intervenção para o senhor. Por que o senhor só se preocupou em buscar 

dois endereços ou três desses aqui e não todos? 

Depoente - Não que eu tinha a preocupação nem o compromisso de 

entregar todos os endereços, mas é possível que, (...) no tempo, eu não 
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tinha o controle disso e era me passado o endereço e a Sra. Lúcia me 

passava uma senha. Eu transmitia uma e a outra. Eu não fico com registro 

e os registros que eu tenho são esses aí. Eu não tenho... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O registro do senhor é da 

época ou o senhor agora, para sua colaboração, foi buscar esses 
CO registros? 

Depoente - Os registros eu fui buscar à época. Agora, os registros 

estavam arquivados. Alguém arquivou. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Só para entender, então. Esses 

registros o senhor tinha à época? O senhor não foi... 

Depoente - Não, eu nunca tive isso à época. Para deixar claro que eu 

nunca tive controle, nenhum conhecimento desses fatos, do controle da 

planilha. A minha ação é entregar, tomar o endereço do Sr. Padilha e 

entregar à Sra. Lúcia e a Sra. Lúcia me dava uma senha que eu 

repassava... 	 04 
Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Então, esses endereços aqui 

que o senhor listou, à época o senhor não tinha conhecimento? 

Depoente - Não, à época eu tinha conhecimento, porque... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Sim, mas à época o senhor não 

tinha anotação disso? 

Depoente - Não, eu não anotei. Nunca fiquei com qualquer anotação. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Agora, quando o senhor foi 

realizar a sua colaboração, o senhor foi buscar esses endereços... 
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Depoente - Fui buscar naquilo que foi disponibilizado à@4aZlàffipr a e 

que a Lava Jato nos solicitou que fizesse. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E com quem o senhor falou na 

empresa agora para buscar essas informações? 

40 	Depoente - Eu não busquei agora. Eu busquei à época da minha 

colaboração. Eu fiz uma colaboração no ano passado. No processo de 

colaboração, eu fui buscar os elementos para que eu fosse apresentar ao 

Ministério Público. Os elementos que a empresa disponibilizou, dentre eles 

estão esses endereços, que já estão representados. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Poderia afirmar então que a 

empresa não lhe disponibilizou, na época da sua colaboração, todos os 

endereços, apenas esses? É isso? 

Depoente - Disponibilizou todos os possíveis. O que eu consegui de 

registro são esses aqui. Posso afirmar ao senhor. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Estou só curioso. A minha 

pergunta, só para deixar claro, por que todos os endereços não vieram e 

apenas esses? 

Depoente - ( ... ) fazer e colocar à disposição todo o possível que ela 

tinha de registro na mão. 

Advogado (Rodrigo) - Existia um sistema em que essas informações 

eram registradas. Foi facultado a ele para poder corroborar ao que era 

dito na colaboração, que tivesse acesso a esse sistema. Nesse sistema 

constavam essas informações. Então, se os demais endereços não 

constam, quem alimentava essa planilha não era ele. É porque a pessoa 
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que alimentava não deve ter registrado, o que não significa dizer que não 

é uma planhlha alimentada naquela época. Ela foi alimentada na época, só 

que... E que não existiu, não é? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - É que o Cláudio MeIo, quando 

veio a primeira vez, ele disse que foi até a empresa buscar e foi a 

empresa que havia passado para ele esse endereço aqui. Eu só queria 

entender, enfim, se não teria havido uma seletividade no fornecimento 

dos endereços. 

Advogado (Rodrigo) - Não. A íntegra desse sistema foi disponibilizada 

às autoridades e dentro desse sistema o que consta sobre esse fato em 

discussão são esses dados. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Última pergunta, a reclamação, 

quando o então Deputado Eduardo Cunha fez essa ligação agressiva para 

o senhor - eu estava anotando aqui, acabou passando -, ele reclamava de 

qual valor? 

Depoente - Quinhentos mil reais. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Quinhentos mil reais. Que 

deveria lhe ser entregue quinhentos mil reais e não havia sido? 

Depoente - Não. Ele não me falou que deveria ou que não deveria. 

Soube depois, na minha ida com o Walber ao Eliseu, ele, então, 	( ... ) o 

momento em que parte dos 4 (quatro) milhões estariam destinados a 

Eduardo Cunha. Eu fiquei sabendo naquele momento. Mas não sei dizer ao 

senhor que outros parlamentares do partido foram beneficiados com parte 

dos 4 (quatro) milhões. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E nessa sua bus_a dd5do pra 

sua colaboração, o senhor encontrou a data dessa ligação, tem esse 

registro? 

Depoente - Não, não tenho. 

Advogado (Rodrigo) - A ligação? 

Depoente - A ligação do Eduardo Cunha. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E o senhor não se recorda, vou 

só perguntar para deixar registrado, o senhor não se recorda mais ou 

menos em que período, em relação às entregas, a ligação foi feita? 

Depoente - Foi nesse interim. 

Ministro - Veja, nós já estamos fora do objeto desta ação. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Agradeço então, estou 

satisfeito. 

Ministro - Eu repito, o Deputado Eduardo Cunha, SE foi entregue a A, B, 

C ou D, se não há relação com a campanha presidencial, o fato até pode 

ser importante juridicamente, mas não para este processo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu o chamo de José Carvalho ou 

José Filho? O que é melhor? 

Depoente - Fique à vontade, pode ser Filho, Carvalho, José de Carvalho 

Filho. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Deixa só eu perguntar mais 

uma coisa, Ministro, porque eu tinha anotado aqui, desculpe. Nesse último 
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pagamento de quinhentos mil 	reais, o Flávio falou o seu nome e eu 

lembrei 	da questão. 	O 	senhor disse que na observação tinha José 

Carvalho. 

Depoente - José Carvalho quem colocou é o sistema, quem operava o 

sistema e colocou. Não tenho a menor ideia. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Não é um homônimo, deve ser 

o senhor? 

Depoente - Não, deve ser eu. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Era isso que eu ia perguntar. 

Depoente - Porque tinha aí José Carvalho. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor José Carvalho, quem que 

definiu que esse pagamento ia ser para o Departamento de Operações 

Estruturadas? 

Depoente - Quem definiu que seria? Existia um Departamento de 

Operações que fazia isso sistematicamente. Então alguém autorizou fazer 

e o sistema fez. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esse pedido de colaboração foi 

um pedido de colaboração oficial? Pelo que se disse aqui, quando é pelo 

Departamento de Operações é sempre não oficial e não contabilizado, de 

Caixa 2. Quem que definiu que deveria ser em Caixa 2? 

Depoente - Quem definiu, neste caso aqui, foi o Sr. Marcelo Odebrecht 

que deu a autorização para que fosse feito. 

.. 
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Ministro - O Sr. Marcelo Odebrecht, nos dois depoimbnto'ue -ieu, 

deixou evidente que a autorização foi de pagamento, mas que a forma de 

pagamento seria discutida depois. Portanto, a impressão que eu colho 

desses depoimentos é que, naquele momento, não se discutiu forma de 

pagamento, Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3. Isso não foi discutido. 

10 	Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Posso estar errado, Ministro, 

mas pelo depoimento do Sr. Cláudio MeIo Filho, ele também disse isso. A 

parte do Skaff seria definida, o Marcelo é que ia decidir como fazer. E a 

parte Padilha quem ia definir era o Eliseu. Iam conversar Padilha e José 

Carvalho Filho para ver a forma de resolver. 

Depoente - Não. Há algum engano muito claro. Eu não tenho 

prerrogativa e nunca tive prerrogativa de definir absolutamente nenhum 

valor para ninguém. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A forma só de operacionalizar. 

Depoente - Não. A forma de operacionalizar eu fui demandado para 

procurá-lo, eu não defini a forma. Que fique bem claro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem definiu então, José 

Carvalho, que fosse..., por que pelo Departamento de Operações 

Estruturadas e não pela Construtora ou pela Braskem ou, como o Hilberto 

gosta de dizer, bônus eleitorais? Por que não através de bônus eleitorais e 

por que pelo Departamento? 

Depoente - É possível que seja pelo Hilberto Silva, eu não fui. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor não sabe de quem veio 

essa definição. 
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Depoente - Não, não sei. Eu fui solicitado pelo Cláudio Meio que 

procurasse o Senhor Eliseu Padilha. Assim fiz. A determinação e a 

orientação da forma de pagamento eu desconheço, eu apenas fui ao 

Eiiseu e fiz a... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas o senhor, quando vai ao 

Eiiseu, diz: eu vou lhe pagar em dinheiro ou o senhor fala vou depositar 

na conta do partido? 

Depoente - Não, eu não digo isso. Fui lá especificamente procurá-lo 

para ele me dar o endereço e eu forneci uma senha. E ele, certamente, 

distribuiu da forma dele. Eu não tenho conhecimento. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe se foi em 

depósito bancário ou se foi em dinheiro? 

Ministro - Doutor Flávio... 

Depoente - Desconheço. Depois do fato... 

Ministro - Doutor Flávio, não se faz pagamento de Caixa 1 ou EM conta 

bancária com senha desse tipo. A senha é outra. Então, já é tão tarde, eu 

imputo essa última questão ao cansaço. 

Depoente - Agradeço, Ministro, mas aí teria que ter dado um recibo de 

depósito bancário. E não é esse o caso. 

Ministro - Senha até tem, mas não é... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A última pergunta, Senhor José 

Carvalho, é se um desses operadores foi o Senhor Lúcio Funaro. 
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Depoente - Não. Eu desconheço, nunca vi o Lúcio Funar4., mila'-ã ecive 

com o Lúcio Funaro e não sei quem é o Lúcio Funaro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Satisfeito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Nicolao. 

40 	Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Talvez me tenha escapado 	a 

informação quanto à razão da divergência de quase 5 (cinco) milhões de 

reais. Porque no início eram 4 (quatro) milhões de reais e o somatório, 

como bem observou o advogado, dá 5 (cinco) milhões. Qual é a razão da 

diferença? 

Depoente - Não sei lhe dizer porque esses dados colhidos e 

apresentados aqui foram colhidos do sistema operacional da empresa, da 

Operação Estruturada. Esses são dados que foram me dado lá, eu colhi lá. 

É possível que tenham feito algum lançamento errado. Posso lhe afirmar, 

no entanto, que além dos quinhentos que foram daquela discussão, 

o Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Perdão. 

Depoente - Além dos quatro a empresa me liberou, quando houve a 

discussão se iria ou não os quinhentos... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Ah, sim daqueles 500 (quinhentos) 

mil. 

Depoente - A empresa liberou, a empresa acrescentou, pagou mais 

quinhentos mil reais. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Então, a divergência está só em 

quinhentos. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É, surgiu essa dúvida. O senhor 

esteve com o senhor Padilha quatro ou cinco vezes? 

Depoente - É possível que tenha tido mais, porque pra entrega a senha 

foram quatro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem sabe nos informar isso é a 

senhora Maria Lúcia Tavares, ela que fez essa planilha? 

Depoente - Eu não sei dizer se foi ela, eu sei que lhe informar, sem 

sombra de dúvidas, que eu colhi nos elementos colocados lá. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Eu não tenho mais perguntas, 

Ministro Benjamin. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não existindo outras perguntas, agradeço ao 

Sr. José Carvalho Filho por sua presença e contribuição à Justiça Eleitoral. 

Doutor Rodrigo, também agradeço sempre a presteza em atender o nosso 

pedido aqui. Declaro encerrada a oitiva. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordenadoria de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

Maria Lúcia Tavares (Por Videoconferência) 

Além da depoente, participaram da inquirição, em Brasília, o Exmo. Sr. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, 

Presidente da Audiência; o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dm0 de 

Castro e Costa Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral; e os advogados 

indicados para este ato Drs. José Edmundo Alckimin, Flávio Henrique 

Costa Pereira, Gustavo Kanffer, Marilsa de Paula Silveira e Afonso Assis 

Ribeiro, pelos representantes Coligação Muda Brasil e Partido da Social 

40 	Democracia Brasileira (PSDB - Nacional); Drs. Flávio Crocce Caetano, 

Renato Francisco, Danyelle da Silva Galvão e Arnaldo Versianni, pela 

representada Dilma Vana Rousseff; Drs. Gustavo Bonini Guedes e Janaína 

Lusier, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; em Salvador, 

Dr. Juan Marciano Vieira, pela defesa da depoente. 

A depoente respondeu, por videoconferência em Salvador, da seguinte 

forma ao que lhe foi perguntado: 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
1 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhora Maria Lúcia Tavares nos escuta? 

Depoente - Escuto sim, Excelência. 

Ministro - Inicialmente, queria agradecer ao Doutor Juan Marciano 

Vieira. Queria agradecer também a senhora Maria Lúcia Guimarães 

Tavares. Essa é uma audiência da Justiça Eleitoral, não é um processo 

criminal e o nosso foco principal, eu diria único, são as eleições de 2014. 

Não todas as campanhas que ocorreram em 2014, apenas a eleição 

presidencial. Quem vai conduzir a inquirição será o Doutor Bruno 

Lorencini, Juiz Federal Auxiliar da Corregedoria e depois nós abrimos para 

as perguntas das eminentes advogadas e eminentes advogados e, 

finalmente, ao Ministério Público Eleitoral, aqui representado pelo seu 

Subprocurador-Geral, o Doutor Nicolao Dm0. Agradeço muito e passo a 

palavra já ao Doutor Bruno Lorencini. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Boa noite senhora Maria Lúcia Tavares. 

Depoente - Boa noite. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhora Maria Lúcia, a senhora está aqui hoje 

na condição de testemunha em uma ação que é estritamente eleitoral. Ela 

é uma ação que foi ajuizada pelo PSDB Coligação Muda Brasil, tem como 

representados a Sra. Dilma Rouseff, que é ex-Presidente do Brasil, e o Sr. 

Michel Temer, atual Presidente. Pergunto inicialmente se a senhora tem 

algum vínculo com eles de amizade, inimizade, parentesco? 

Depoente - Nada, nenhuma. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O Dr. Juan está aí do seu lado, a senhora é 

colaboradora em um processo, não é isso? Essa colaboração da senhora já 
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foi homologada, porém o sigilo está preservado. Queri_ef1 -ece -  a 

senhora, desde o início, que o seu depoimento hoje aqui foi objeto de uma 

formalização neste processo, o Doutor Juan sabe, com uma consulta 

formal no sentido de que o seu depoimento hoje não implica qualquer 

prejuízo ao seu acordo de colaboração premiada e ao revés ele demonstra 

06 	exatamente o interesse da senhora em contribuir com a Justiça Eleitoral. 

0k? 

Depoente - Estou à disposição, Excelência. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, pelo meu dever legal de compromissar a 

senhora, devo retirar o compromisso da senhora de dizer a verdade sobre 

todos os fatos que lhe forem perguntados sob pena de crime de falso 

testemunho, ok? 

Depoente - Ok, confirmado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhora Maria Lúcia, como já antecipei, essa 

ação é de natureza eleitoral e ela tem um objeto bem definido e diz 

respeito ao financiamento da campanha da Chapa Dilma/Temer em 2014. 

Então, todos os fatos que serão perguntados a senhora dizem respeito a 

este objeto. Se, porventura, a senhora tiver conhecimento de outros fatos 

relacionados a outras chapas, a outras campanhas, a senhora, o Doutor 

.]uan está aí do seu lado pode, inclusive, dizer que não é um assunto 

pertinente ao que nós estamos tratando aqui, certo. 

Depoente - Tá ok. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, eu começo perguntando a senhora no 

início da sua atividade na empresa Odebrecht, quando a senhora começa? 

3 
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Até quando a senhora trabalha lá e qual a função que a senhora 

desempenhava lá. 

Depoente - Eu entrei na Odebrecht em 10  de maio de 1977. Entrei como 

datilógrafa, depois secretária e depois fiquei como assistente 

administrativo. E fui passando de setor em setor. Passei na concorrência, 

depois passei para a área jurídica, área jurídica passei para o Diplan e, 

finalmente, vim para essa área que é a área de operações. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quando a senhora foi para a área de 

operações? 

Depoente - Mais ou menos onze anos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Onze anos a contar, a senhora saiu quando de 

lá? 

Depoente - Eu saí o ano passado em março. Abril, aliás. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em 2005, mais ou menos, que a senhora 

começa no Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht? 

Depoente - Por aí. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. E o que a senhora fazia lá? 

Depoente - Eu trabalhava na programação semanal. Eles passavam 

para mim a programação, com os valores, locais e os codinomes. E 

através dessa programação tinha um sistema e esse sistema é que eu me 

relacionava, me comunicava com os operadores. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E a senhora era subordinada direta de alguém? 
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Depoente - Eu era subordinada diretamente ao Dr. Hilbeto jtho co1m o 

Dr. Fernando Migliaccio. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ao 1-lilberto e ao Fernando. Está ok. E a 

senhora recebia uma ordem... Como é que se operacionalizava 

40 	normalmente? A senhora tinha que fazer um pagamento, qual... 

Depoente - Eu recebia uma programação semanal, essa programação 

vinha com os codinomes, esses codinomes vinham com os locais, tipo Rio, 

São Paulo e os valores do dia, de cada dia. E aí eu passava para o 

prestador de serviços, via o montante de cada local do estado, Rio ou São 

Paulo, e o endereço eu passava depois assim que o chefe passava para 

mim, mas sempre através do sistema Drousys. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Qual é o nome do Sistema? 

Depoente - Drousys. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - D. Maria Lúcia, quem é que passava essa 

programação para a senhora? 

Depoente - Essa programação vinha através ou do Fernando ou do 

Ubiraci. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ou do Fernando ou do Ubiraci. 

Depoente - É. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas toda a programação que o Ubiraci 

passava, o Fernando também tinha ciência e vice-versa? 
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Depoente - Tinha, tinha ciência, porque ele era o chefe, ele tinha que 

ver o montante da semana para poder saber o que ia ser pago durante a 

semana. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. Entre esses codinomes que a 

senhora recebia a senhora sabia identificar quem eram os codinomes? 

Depoente - Não. A única pessoa... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ou a senhora não tinha essa informação? 

Depoente - A única pessoa que eu sabia quem era o codinome era a 

"Feira", porque ela foi duas vezes lá na sala, uma levar um endereço e 

outra... Não, foi lá pegar um dinheiro e outra levar uma conta. Mas a 

conta não era para mim, porque eu não participava de nenhuma conta, o 

meu negócio era o intermediário de entrega. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Em que ano foi esse episódio em que 

ela foi até o escritório da senhora? 

Depoente - Doutor, o senhor me pegou agora. Eu não me lembro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não tem problema. 

Ministro - Se não se lembra não precisa se preocupar. 

Depoente - Não, não me lembro. Eu posso até mentir, dizer uma data 

que não seja. 

Ministro - Se não se lembra não há problema nenhum em dizer que não 

consegue se lembrar. 

Depoente - Certo. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Pode ser bem clara quanto a_issD. -P4aria 

Lúcia, no ano de 2014, já que a senhora sabia quem era, o codinome 

"Feira", primeiro, quem era o codinome "Feira"? 

Depoente - Codinome "Feira", a pessoa chegou lá, era Mônica. Para 

49 	
mim era Mônica. O marido dela, não conhecia ele, não sabia nem... Sabia 

nome, mas para mim era ela que era a "Feira". Depois vim a saber que 

era o marido dela, o João Santana, mas eu nunca tive contato nenhum 

com ele. Vim conhecer ele através de jornais e de televisão. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então a senhora era a Mônica, a "Feira". 

Depoente - Hum, hum. Depois que eu vim saber que era ele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em 2014, ou 2013 também, tenta lembrar 

desse período específico, foi lá no período de campanha, lá da Dilma, do 

Temer, a senhora se recorda se houve um volume grande de pagamentos 

à "Feira"? 

Depoente - Não me lembro. Vinha assim, vinha por semana, assim 

quinhentos mil, um milhão, entendeu? Mas não era, não posso dizer assim 

montante, mas frequentemente vinha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Muitas vezes ainda em 2014 o codinome 

"Feira" apareceu aí para a senhora? 

Depoente - Vinha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ao longo do ano? E aí estou falando desde de 

janeiro até dezembro. A senhora sabe se durante o ano inteiro houve o 

codinome "Feira"? 

7 
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Depoente - O ano inteiro não, mas me lembro com frequência. Assim o 

ano inteiro não posso dizer ao senhor. 

Ministro - Senhora Maria Lúcia, no período mais próximo das eleições, 

estamos falando das eleições presidenciais para governadores, deputados, 

senadores, nesse período, apenas para localizar que eleições estamos 

comentando, nesse período aumentou o volume de recursos passados à 

"Feira"? 

Depoente - Não sei, não me lembro, porque o volume de pessoas que 

vinham codinomes vinham muitos. Então não dá para poder assim, só era 

a "Feira". Então tinham outros codinomes. 

Ministro - A senhora especificamente era apenas responsável por 

pagamentos no Brasil? 

Depoente - No Brasil. E às vezes tinha lá na Argentina, mas era 

besteira, assim três mil dólares, mas era esporádico, não era muito, não. 

Ministro - E esses pagamentos no Brasil eram sempre em reais ou havia 

também pagamentos em dólares e outras moedas estrangeiras? 

Depoente - Não, a maioria era em reais. De vez em quando queriam 

que fossem convertidos reais em dólares, mas não era frequente, não. A 

maioria sempre era em reais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhora Maria Lúcia, do ponto de vista de 

como funcionava a entrega, como é que era feito a entrega? A senhora 

tinha prestadores de serviços. Quem que eram esses prestadores? 

8 
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Depoente - Como eu tinha falado antes na 

91O4 

minh dtão, era 

especificamente Carioquinha e Paulistinha, que eram a mesma pessoa do 

Álvaro. E tinha o Tuta, que era o Juca. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Carioquinha e Paulistinha que eram quem? 

Depoente - Álvaro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sabe o nome inteiro? 

Depoente - Álvaro Novis. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o Álvaro Novis era quem efetivamente ia 

fazer a entrega? 

Depoente - É, a gente passava o endereço para ele e ele entregava. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ele ia pessoalmente pegar com a senhora ou a 

senhora ... ? 

Depoente - Não, não era aqui, não. Eu trabalhava aqui em Salvador e 

ele ia lá no Rio e São Paulo. E aí passava através do sistema, somente 

através do sistema. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ele também acessava o sistema, então? 

Depoente - Acessava. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Em relação a cada valor que era 

entregue, tinha normalmente um limite máximo de valor? 

Depoente - Só até 500 (quinhentos) mil. 

Ministro - O máximo era 500 (quinhentos) mil? 

Depoente - É. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - A senhora lembra de terem acontecido algumas 

exceções a isso, a serem valores superiores a 500 (quinhentos) mil? 

Depoente - Não, normalmente eram 500 (quinhentos) mil mesmo, acho 

que por segurança. Isso, por dia para cada pessoa. Varia de valores para 

cada codinome. Eram 100 (cem) mil, 50 (cinquenta) mil, dependendo do 

que vinha na programação, mas o valor por dia era de 500 (quinhentos) 

mil para cada codinome. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nunca era passado para a senhora nenhuma 

informação acerca de a que se referia aquele pagamento, a senhora não 

sabia a causa do pagamento? Essa que era a minha pergunta. 

Depoente - Não porque isso aí já é de alto escalão. Eu era somente 

intermediária. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Legal. D. Maria Lúcia, a senhora se recorda de 

algum codinome relacionado a um time de futebol, Fluminense? 

Depoente - Realmente era muito codinome, Excelência, era muito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não tem problema. 

Depoente - Fica difícil de... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Imagino. 

Ministro - Se a senhora fosse fazer uma estimativa do número de 

codinomes, seria na casa dos mil, 2 (dois) mil? 

Depoente - Não tenho ideia, Excelência, não tenho assim porque às 

vezes vinha o mesmo codinome, vinham vários diferentes e valores 

pequenos, valores grandes, então fica difícil assim de a gente saber a 

10  Data: 10/3/2017 
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quantidade, porque não dava para eu tirar uma relação. Se4 tiv4se 

acesso para tirar a relação de todos os codinomes, aí dava para imaginar 

mais ou menos. Mas nunca tive interesse de perguntar quantos codinomes 

tinham. Porque eu fazia aquele serviço e me limitava a fazer aquilo, não 

tinha muito que ficar perguntando, também não tinha nem a quem 

perguntar. O pessoal ficava mais em São Paulo, meu chefe também 

viajava muito, então ficávamos eu e uma ex-colega, ficávamos só nós 

duas. Então ela fazia o serviço dela e eu fazia o meu, não tinha a quem 

ficar telefonando, perguntando, porque ou bem trabalhava ou ficava 

fazendo pergunta. (Risos). 

Ministro - D. Maria Lúcia, a senhora acabou de nos obrigar a parar de 

perguntar. (Risos). 

Depoente - Não, mas é lá no meu trabalho, onde eu trabalhava. 

Desculpem vocês. Vocês estão trabalhando e o trabalho de vocês é 

perguntar. O meu era executar. 

juiz Auxiliar Eleitoral - Tem gente aqui que pergunta demais! (Risos). 

Depoente - Eu devia ter perguntado, que hoje em dia eu não estava 

nesse... 

Ministro - Desculpe a brincadeira, Sra. Maria Lúcia, é que estamos 

cansados e precisamos de um minuto de descontração como este. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Dona Maria Lúcia, minhas últimas perguntas 

aqui. A senhora mantinha... Todo registro que a senhora mantinha sobre 

os pagamentos era o sistema que a senhora mencionou aí? 

Depoente - Só o sistema, só o sistema. 

11 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - A senhora não tinha uma planilha paralela a 

isso, sua? 

Depoente - Não, minha não. Eu tinha uma planilha da empresa, que 

encontraram comigo, porque, na época em que o setor foi extinto, eu 

tinha que entregar, dar conta o serviço que eu executei. Então, quando eu 

fui para entregar ao Fernando Migliaccio, não deu tempo de entregar. 

Então eu guardei em lugar seguro, aí ele passou um e-mail me pedindo, 

me pediu, eu passei o pendrive para ele e foi aí que me pegaram, através 

dessa solicitação. Mas eu tinha que entregar os documentos, porque era 

dinheiro, não é meu. Então, quem toma conta tem que dar conta, não é, 

Excelência? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - É isso aí. 

Depoente - Acho que foi por isso que eu caí na ratoeira. (Risos). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. Dona Maria Lúcia, vou fazer uma 

pergunta genérica agora para a senhora, para encerrar. Está bom? 

Depoente - Pois não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pelo que a senhora sabe, pelo que a senhora 

lembra ou pelo que a senhora conhece pelo seu acordo lá de colaboração, 

tem algum fato - porque não li a colaboração da senhora, nós não temos 

- teve algum fato que a senhora se recorde que diga respeito às eleições, 

à eleição da Duma, à eleição do Temer lá em 2014, tem algum fato que a 

senhora lembra relacionado a isso? 

Depoente - Não porque o serviço era rotineiro. Entendeu? Era muito 

rotineiro, então não dava para perceber se tinha alguma coisa errada, se 

12 
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não tinha, se era relacionado com A, B ou C, porque vi_ha tav de 

codinome e esse codinome eu não sabia quem era. Então não ia saber que 

era ex-presidente, atual presidente, então fica difícil, ou de uma pessoa 

ou outra comum, então eu não me lembro assim. Entendeu? 

06 	
Ministro - Em relação a esses pagamentos do Rio de Janeiro, do 

Fluminense, eu já não me recordo bem. O codinome era Fluminense ou... 

)uiz Auxiliar Eleitoral - Eram jogadores do Fluminense. 

Ministro - Talvez com os nomes dos jogadores a Sra. Maria Lúcia possa 

se recordar. Lembra de algum jogador do Fluminense? 

Advogado (Afonso Assis Ribeiro) - Rafael Sobis, Gustavo Scarpa, 

Rafael Augusto... 

Depoente - Não, porque no codinome... 

Ministro - O pagamento não foi para jogador. O codinome é que era o 

nome do jogador! 

Advogado - Mas ele não falou, aquele dia, os nomes. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ele não falou os nomes. 

Advogado (Afonso Assis Ribeiro) - Ele não falou os nomes, uma 

relação de jogadores Erivelton, Vitor Oliveira, Gustavo Scarpa, Assis, 

Diguinho, Rafael Augusto, Rafael Sobis. 

Ministro - Não há necessidade de a senhora lembrar da escalação do 

Fluminense! 

Depoente - Eu nem vi! Eu sou Bahia! 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Alckmin, alguma pergunta? 
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Advogado (José Eduardo Alckmin) - Não, Excelência, sem perguntas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio Caetano? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu tenho algumas perguntas. 

Senhora Maria Lúcia, meu nome é Flávio Caetano, advogado de Dilma 

Rousseff. Boa noite! 	 90 
Depoente - Boa noite, doutor! 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu queria que a senhora me 

explicasse qual que era o papel da Sra. Ângela Palmeira. Ela trabalhava 

com a senhora? 

Depoente - É, ela trabalhava. A gente fazia o mesmo serviço. Só que a 

parte dela era lá fora. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Para remessas ao exterior? 

Depoente - É. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem era o chefe dela? Era 00)
também o Fernando Migliaccio? 

Depoente - Era o mesmo meu: Fernando Migliaccio. Era Hilberto e 

Fernando Migliaccio, os dois, diretamente... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O Fernando era seu chefe, mas 

ele ficava em São Paulo e a senhora em Salvador? 

Depoente - Isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas a senhora trabalhava em 

Salvador? 
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Depoente - Salvador. Tanto eu como ela. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas o Fernando, São Paulo? 

Depoente - Fernando, em São Paulo. Fernando, Luiz Eduardo, todo 

mundo em São Paulo. 

49 	Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E o Hilberto, Salvador? 

Depoente - Ficava Salvador/São Paulo. Ficava mais em São Paulo do 

que em Salvador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Qual que era o papel do Sr. 

Ubiraci Santos? 

Depoente - Ubiraci passava a programação para a gente. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ele que fazia as requisições? 

Depoente - Isso. 

, 	Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O nome é "requisição"? 

Depoente - Requisição. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então ele sabia os codinomes? 

Depoente - Não sei, doutor. Eu acho que não, mas eu não tenho 

certeza. Quem não sabia era eu. Isso, eu tenho certeza que eu não sabia. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E o Ubiraci ficava onde? 

Também em Salvador, ou era em São Paulo? 

Depoente - Em São Paulo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O Sr. Marcos Grilto tinha alguma 

participação? 
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Depoente Não, não tinha contato nenhum com ele. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A senhora já nos falou sobre 

carioquinha, paulistinha, que era o Sr. Álvaro Novis. 

Depoente - Isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Também funcionava como 

operador o Sr. Tuta? 

Depoente - É Tuta. Também. Eu já tinha falado. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O Tuta é o Juca? É a mesma 

pessoa? 

Depoente - É o Juca. É a mesma pessoa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E qual o nome dele? Ele tem 

nome? 

Depoente - Não sei. Eu só chamava.., era "Tuta", "Tuta"! 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tuta e Juca a mesma pessoa. É 

isso? 

Depoente - Tuta e Juca a mesma pessoa. É o mesmo que carioquinha e 

paulistinha que é Álvaro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu sei. Mas ele opera onde? Ele 

fica em São Paulo, no Rio de Janeiro? Onde fica o Tuta? 

Depoente - Eu achava que era São Paulo... Rio, Rio de Janeiro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A senhora tem certeza ou acha 

que é Rio? 
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Depoente - Tenho certeza. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então tá. Conti'nuando, vou 

passar bem pra frente que assim não precisa incomodá-la. A senhora 

mencionou em seu depoimento, acho que foi à polícia, que fazia algumas 

40 	entregas ao Sr. Luiz Roque. Qual que era o papel do Sr. Luiz Roque? 

Depoente - Para mim, o Sr. Luiz Roque pegava a encomenda lá, 

particular de Dr. Emílio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ah, só para o Dr. Emílio? 

Depoente - É. Só para o Dr. Emílio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tá. A senhora sabe quem era 

que fazia essa operação em Belo Horizonte? 

Depoente - Belo Horizonte.., não. Era Tuta. Eu pedia a Tuta, e Tuta 

tinha operadores lá para ele. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A senhora tinha, não sei se é 

codinome ou login, eu não sei como é que chamava, mas a senhora tinha 

o nome Túlia. A senhora era a Túlia no sistema? 

Depoente - Eu! Isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E quem que era "Waterloo"? 

Depoente - Era Fernando Migliaccio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A senhora se recorda de alguma 

vez ter feito algumas dessas operações com o Sr. Sérgio Neves? 
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Depoente - Ele... Me lembro! Fiz sim! Quer dizer, pedi a ele endereço. 

Foi os últimos dias, se eu não me engano, já no fim mesmo de eu sair da 

empresa, sair do setor, aliás! 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem que era o Sr. Vinícius 

Veiga Bonn? 	
00 

Depoente - Eu não tinha contato com ele não. 

Advogado (Flávio Crccce Caetano) - Por último, eu queria poder 

mostrar essa que o Sr. Fernando disse que é dela. Não sei como faz para 

mostrar para ela. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - É só mostrar por vídeo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhora Maria Lúcia, seria bom 

a senhora colocar uns óculos aí. 

Advogado (Juan Marciano Vieira) - Eu acho que vai ter que 

aproximar. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhora Maria Lúcia, o seguinte: 

são duas planilhas que foram retiradas da imprensa, que vêm fazer parte 

do seu processo. Nós mostramos ao Sr. Fernando Migliaccio, e ele disse 

que uma era uma planilha que a senhora mesmo fazia, e a outra que nós 

vamos mostrar, ele disse que era do sistema MyWebDay. Eu só queria que 

a senhora visse e dissesse se é isso, aí eu vou fazer só umas quatro, cinco 

perguntas. 

Depoente - Essa, eu fazia! Transcrevia! Isso é a transcrição do sistema, 

para poder eu saber o que foi pago ou não, o que entrava e o que saía. 

4p 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu só queria pdrgut pai-a a 

senhora alguma (...) que eu não consigo entender e me parce ter uma 

relação conosco. Logo em cima está escrito "Saldo CXSSAR". O que é 

isso? 

Depoente - Ah, é "Caixa-Salvador-Reais". 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ah, sim. "Caixa-Salvador-Reais". 

Ali também há uma referência à sigla NOB. NOB é um dos operadores, 

não é? 

Depoente - É, isso, é um dos operadores. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A senhora lembra quem é ou 

não? 

Depoente - A gente chamava ele... Qual o nome dele? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É o da Gradual, não? A senhora 

00 	
sabe? 

Depoente - É da Gradual. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Aí, depois, acho que é uma 

regra, na planilha que a senhora fez, em todo pagamento a senhora 

coloca uma letra na frente. Pagamento T de tatu. O que seria o T? 

Depoente - Aonde? 

Advogada (Danyele da Silva Galvão) - Aqui, senhora. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Pagamento T. 

Depoente - T? 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Para ficar mais fácil e talvez a 

senhora se lembre: tem um que é pagamento T, outro é O, outro é 

pagamento C e outro é pagamento EAO. 

Depoente - Isso vinha nas requisições. Isso é referente às requisições. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E a senhora sabe a que se 

refere? 

Depoente - Não me lembro. Sei que vinha na planilha, vinha nas 

requisições. T... T... T... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Essa sigla EAO pode ser...? 

Depoente - EAO é Emílio Odebrecht. É. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O "O" não pode ser Odebrecht? 

Depoente - Pode ser. Não me lembro. Realmente, não me lembro 

mesmo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E a última. Então, vamos deixar 00 
essa planilha de lado. A última é aquela outra. Tem uma aqui que tá um 

pouquinho maior. ( ... ). Sra. Maria Lúcia, pelo que o Fernando nos disse, 

essa aí é daquela MyWeDay. 

Depoente - Isso, é da MyWebDay. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ele já nos esclareceu tudo, mas 

tem dois campos aí que ele disse que é a senhora que sabe melhor do que 

ele. 

Depoente - Qual é? 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não sei se dá pra le?ffm c ma, 

está escrito requisições; aí, tem quais são as obras, isso vocêjá explicou; 

aí, tem a programação, ele já explicou; aí, tem as tabelas. Descrição, ele 

já falou; data, ele já falou; aí, tem o código que é a letra P, P de Paulo. O 

que é esse P, a senhora sabe? 

99  Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Em todos os pagamentos tem o 

código P. 

Depoente - Ele já vinha com isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - lá vinha com o P? 

Depoente - É. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Aí, lá no final, lá embaixo, tem: 

Observações - Paulistinha, já disse o que é; Senha - Espinafre, também 

419 	já falou o que é; e tem o local Direto. O que significa Diretos? 

Depoente - Direto? Deve ser um local para pagar diretamente a ela, 

entendeu? Ela passava o endereço e a gente mandava pagar, porque é 

direto. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Entendi. Tá bom. A última 

pergunta é se a senhora viu em algum lugar o codinome "Mineirinho"? 

Depoente - lá. Me lembro. Na pIa nilha, havia. 

Advogado (José Eduardo AIkmin) - Excelência, pela ordem. 

Advogado (Gustavo Kanffer) - Excelência, pela ordem. É litigância de 

má-fé. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Excelência, desculpe-me, até 

agora, ninguém disse aqui quem era Mineirinho. A minha cliente é nascida 

em Minas Gerais. Pode-se dizer que é ela esse codinome. 

Advogado (Gustavo Kanffer) - Mas aí, Mineirinho é masculino. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas até pra enganar é bom, não 69 
é? É bom enganar se você mudar o gênero. 

Ministro - Eu estou indeferindo a pergunta. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio, mais alguma? 

Advogado - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo? 

Advogado - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Nicolao? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Eu tenho, Excelência. Sra. Maria 

Lúcia, boa noite. 	 69 
Depoente - Boa noite. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Eu falo pelo Ministério Público. 

Nicolao Dino. 

Depoente - Pois não, Doutor. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Uma pergunta: quando a senhora se 

encontrava com a Sra. Mônica e efetuava para ela esses pagamentos, ou 

tinha contato com ela na empresa, a senhora chegou a conversar com ela 

alguma coisa sobre a destinação do dinheiro, ela dizia alguma coisa? 
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Depoente - Não. Eu só tive contato com a Sra. Mônica cua6éczesI1ue 

ela teve lá, uma, na empresa, para pegar uma encomenda, que era o 

dinheiro, e a outra para levar a conta. Somente. Nunca perguntei a ela 

para que se destinava. 

,. 	Ministro - Esta encomenda que ela pegou, a senhora lembra qual o 

valor? 

Depoente - Se não me engano, acho que foram trezentos mil. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Em dinheiro? 

Depoente - Foi em dinheiro. 

Ministro - Quando foi isso? 

Depoente - Não me lembro. Realmente, não me lembro. Sei que ela 

esteve lá. 

Ministro - O ano, pelo menos o ano. 

Depoente - Não sei se foi em 2014 ou 15, por aí. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Uma última pergunta, genérica 

também: há alguma coisa dita na sua colaboração premiada, que tenha 

interesse direto neste processo, que não foi afirmado aqui pela senhora 

agora e que a senhora gostaria de acrescentar? 

Depoente - Não. Não tenho nada, doutor. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Nada? 

Depoente - Nada. Só afirmar o que eu falei. Os codinomes, eu não sabia 

quem eram. Nunca procurei saber. E a única pessoa que realmente eu 
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sabia, porque ela esteve lá, foi a Mônica. E no começo eu achava que era 

ela e depois eu fui saber que era... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - 0k. Muito obrigado. Isso aí já foi 

esclarecido. Muito obrigado e boa noite. 

Depoente - De nada. Boa noite. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, em nome do STJ... 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Doutor, tenho uma última 

pergunta. Uma dúvida que me veio agora em relação a essa entrega. É 

realmente uma única e é a mesma pergunta que fiz anteriormente para a 

outra testemunha. Senhora Maria Lúcia, é comum as pessoas buscarem 

dinheiro nas sedes da Odebrecht, seja em Salvador, São Paulo, Rio ou 

qualquer outro escritório? 

Depoente - Não. Não era comum não. Não era porque era proibido. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - A maior parte era entrega? 	

00 Depoente - Era entrega. Ela foi lá porque ela estava de passagem, acho 

que veio de viagem, alguma coisa, e precisava desse dinheiro. A gente 

conseguiu e entregou a ela. Mas não era não. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) - Certo, Excelência. Obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não havendo mais perguntas, declaro 

encerrada a oitiva. Agradeço à Sra. Maria Lúcia Tavares por ter aguardado 

até agora. Sei que foi demorada a espera. Ao Doutor Juan também pela 

gentileza. Só vou pedir, a gente vai passar para os requerimentos, 

doutores, só vou pedir para a Márcia dispensar o senhor Benedicto, que 
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está no Rio, e o senhor Fernando, que está esperando D larficer ada 

a oitiva. A senhora está dispensada. 

Ministro - Senhora Maria Lúcia, muito obrigado. Não vou perguntar 

mais, porque vai que a senhora diz que eu não estou trabalhando. 

Depoente - O senhor está e muito, tanto assim que o senhor está me 

perguntando. Mas estou à disposição para qualquer coisa. 

Ministro - Muito obrigado. Boa noite. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Requerimentos dos representantes, por parte 

do Dr. Alckmin. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano)— Como eu havia ponderado, eu 

gostaria de ter acesso a tudo. Já temos agora, chegou a 40%, mas ter 

acesso a tudo para, aí sim, formular requerimentos de uma vez só. Acho 

que atende mais ao princípio da racionalidade do processo. 

Ministro - O material vai ficar disponível na segunda-feira, de manhã 

cedo. Então, requerimentos na segunda-feira. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Acho que são duas horas de 

documento, Excelência, as transcrições todas. 

Ministro - Doutor Flávio, estou perguntando requerimentos a respeito 

das oitivas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sim, mas temos que ler. 

Ministro - Até agora, os requerimentos eram feitos após as oitivas. Eu 

mesmo tenho aqui minhas notas e sei exatamente o que eu gostaria de... 

Então, peço que Vossa Excelência trate as oitivas como elas foram 
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tratadas até agora. Da última vez que eu perguntei, decidiu-se que 

iríamos aguardar as oitivas de sexta-feira. As oitivas de sexta-feira estão 

feitas. Então, aguardo os requerimentos sobre as oitivas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Depois disso, os documentos 

que ainda vão ser juntados pelos depoentes. 	
60 

Ministro - Então, nós dividimos os requerimentos: requerimentos sobre 

as oitivas, que, a rigor, teriam que ser feitos agora, mas eu, considerando 

o cansaço de todos nós... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Queria ponderar, Ministro, se o 

senhor não poderia, a partir de segunda-feira, fixar 48 horas para que 

todos nós... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Eu faria esse pedido também, 

Ministro. Nós tivemos uma semana extenuante. Termos que fazer tudo 

isso num final de semana, com todo o respeito... 

Ministro - Vejam, os requerimentos são apenas, aqui, abertura de prazo 60 
para os requerimentos relativos às oitivas. Até um determinado momento 

bem recente desta já longa série de inquirições, os requerimentos eram 

feitos após as oitivas. Mais recentemente, mudou-se a sistemática. Eu não 

mudei, mas Vossa Excelência mesmo e os outros começaram a pedir. Os 

senhores tinham o acesso ao que acabaram de ouvir. Vejam, aqui é uma 

equipe de cinco advogados de um lado, três ou quatro do outro, e, na 

outra, mais quatro advogados, então, não há razão, na Justiça Eleitoral 

que tem prazos céleres, para se mudar a forma de encaminhamento. Peço 

a compreensão, sabem que sou extremamente liberal no sentido de 

assegurar o devido processo legal. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Posso fazer umb stão1que 

eu acho que é meio termo, porque, infelizmente, num processo dessa 

importância, tudo o que envolve, porque pedir testemunhas neste 

processo não é só pedir testemunha, significa aguentar o jornal no dia 

seguinte e, infelizmente, estamos num processo político. 

Ministro - Processo político não aqui. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - É um processo politizado não 

por nós. Vou fazer um pedido para Vossa Excelência para se pudesse ser 

na terça-feira o prazo, acho que esse um dia não atrapalharia a celeridade 

e faria com que não tivéssemos que fazer o final de semana inteiro isso, 

pudéssemos fazer na segunda para protocolar na terça, no final da tarde. 

Ministro - Na verdade, são 48 horas que Vossa Excelência está pedindo. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O que eu tinha pedido - 48 

horas - a partir de termos todos os depoimentos. O senhor está dizendo, 

independente de ter ou não, 48 é diferente. 

Ministro - Os depoimentos estarão disponíveis na segunda-feira de 

manhã, e os requerimentos podem ser apresentados na segunda-feira até 

o horário que queiram. Não vejo razão, e já estou fundamentando, para 

alterar a sistemática que ocorreu durante 80% das inquirições deste 

processo, sem querer falar números que não tenho de cabeça - estou 

copiando agora a técnica dos depoentes -, mas, pelo menos, em 45 

dessas oitivas, foi exatamente assim. O correto seria hoje ao término 

dessas oitivas. Mas, então, ficará até segunda-feira em qualquer horário. 

Claro que, a respeito dos documentos juntados, vou estabelecer outro 

prazo também para que haja esses requerimentos complementares. Mas o 
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que quero é receber a lista dos pedidos decorrentes das inquirições 

diretamente ligadas a essas questões. Está bem para o Ministério Público? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral (Nicolao Dino) - Perfeito. 

Ministro - Agradeço a todos, agradeço aos excelentes profissionais que 

nos acompanharam da minha Casa, do STJ, e daqui do TSE, da minha 

Casa por empréstimo provisório. Obrigado. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordena dona de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 

.. 

28 
ALiE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Maria Lúcia Tavares 	 Data: 10/3/2017 



'á - 
JUDICIÁRIO 
BUNAL DE JUSTIÇA 

1• 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

Primeira Acareação (Por Videoconferência) 

Participaram da inquirição, em Brasília, o Exmo. Sr. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da Audiência; 

o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Vice-

Procurador-Geral Eleitoral; o depoente Fernando Migliaccio da Silva; e os 

advogados indicados para este ato Drs. José Edmundo Alckimin, Flávio 

Henrique Costa Pereira, Gustavo Kanffer, Marilsa de Paula Silveira e 

Afonso Assis Ribeiro, pelos representantes Coligação Muda Brasil e Partido 

40 	da Social Democracia Brasileira (PSDB - Nacional); Drs. Flávio Crocce 

Caetano, Renato Francisco, Danyelle da Silva Galvão e Arnaldo Versianni, 

pela representada Dilma Vana Rousseff; Drs. Gustavo Bonini Guedes e 

Janaína Lusier, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; e Dr. 

Carlos Chagas, pela defesa do depoente; em São Paulo, Marcos, Hilberto 

Mascarenhas Alves da Silva Filho, Dra. Elaine Angel; no Rio de Janeiro, 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
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Alexandre e Benedicto Júnior; e, no Paraná, Marcelo, Luciano Feldens e 

Joana Fonseca de Azevedo, e o Desembargador Xisto Pereira. 

Os depoentes responderam da seguinte forma ao que lhe foi perguntado: 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pergunto se o TRE/SP me ouve. 

Advogada (Elaine Angel) - Sim, ouvimos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - É a Dra. Elaine que está aí, não é? 

Advogada (Elaine Angel) - Sou eu e o Dr. Marcos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O Dr. Marcos e o Dr. Hilberto. Boa tarde a 

todos. Dr. Alexandre e Sr. Benedicto no Rio, os senhores me escutam? 

Depoente (Benedicto Júnior) - Escutamos bem, Dr. Bruno, boa tarde. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Boa tarde, doutor. Só vamos aguardar o 

TRE/PR. Sr. Marcelo, boa tarde. O senhor me escuta bem? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Boa tarde. Estou escutando. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Perfeito. O senhor está acompanhado do seu 09 
advogado aí? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Estou acompanhado do Dr. Luciano 

e da Dra. Joana. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - É que não vejo o Dr. Luciano aí e nem a Dra. 

Joana. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Estão aqui do lado os dois. 

Funcionária - Quer que abra mais um pouquinho? 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso, acho que fica bom 

Xisto. 

r Ljcsu1 

915 

E o ef1Bargdor 

Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira - Isso. Estou às 

ordens aqui para o que precisar. 

40 	Ministro - Senhores, queria agradecer a presença de todos, agradecer o 

Desembargador Xisto por propiciar esta oltiva coletiva por via remota e 

também ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então temos Paraná, 

São Paulo e Rio de Janeiro. Agradecer ao Dr. Luciano Feldens, não o vejo, 

mas sei que está... Agora eu vi, porque estou muito distante da tela. 

Agradecer ao Sr. Marcelo Odebrecht, agradecer ao Dr. Alexandre, a quem 

vejo muito bem, ao Sr. Benedicto, que também vejo bem, e, finalmente, a 

Dra. Elaine e o Sr. Hilberto, vejo ambos muito bem. Se houver algum 

problema de som, por favor, me digam. Às vezes nós notamos, noutras 

vezes não. Esta é uma audiência de acareação, mas não é acareação no 

sentido penal e pejorativo em que se identificam depoimentos que 

09 	faltaram com a verdade, aqui estamos apenas querendo identificar 

questões que não ficaram muito claras, divergências pontuais, e eu 

mesmo tive oportunidade de falar com os eminentes advogados, tanto 

com o Dr. Luciano, como o Dr. Alexandre, para esclarecer a finalidade 

desta oitiva. Como das outras vezes, o Dr. Bruno Lorencini vai conduzir a 

inquirição e repito: especialmente para perguntas, que aqui não estamos 

para repetir todas as oitivas feitas anteriormente, mas apenas para 

esclarecer esses aspectos que ficaram vagos ou causaram alguma dúvida, 

tanto em nós, os juízes, como dos advogados. Doutor Bruno? 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhores, esta acareação tem um ponto 

específico, inclusive nos termos do CPC, o primeiro passo da realização do 

ato de acareação é a definição de qual fato determinado que será objeto 

do ato. E como o Ministro já colocou, na verdade é um universo fático 

enorme, uma complexidade enorme, razão pela qual não estamos 

tratando de divergências, mas sim de dúvidas, chagar a um denominador S. 
sobre, no caso desta acareação, um fato específico, que é a questão do 

volume de Caixa 2 empregado na campanha da chapa Dilma/Temer em 

2014. Qualquer pergunta que fuja a esses limites, claro que a critério do 

Ministro, este juízo indeferiria por fugir ao escopo do ato. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Se me permite uma, Ministro, 

talvez dizer que o ponto de dúvida está no Caixa 2, acho que está não só 

no Caixa 2, mas no total e no que esse total foi dividido. Então não é 

apenas só o Caixa 2, mas sobre o total. Só para contribuir. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não é objeto desta acareação a questão do 

jantar, que será objeto da próxima acareação. 0k? Vou fazer a pergunta 

direcionando inicialmente para a testemunha que dará a resposta. Então 

vou iniciar pelo Sr. Marcelo Odebrecht, para situarmos o contexto dessa 

divergência. Sr. Marcelo, em seu depoimento, o senhor relatou a 

existência de uma conta corrente permanente à disposição do partido 

político PT e uma conta que restou denominada como Italiano e pós-

Italiano. Nessa ocasião, o senhor esclareceu que o volume de recursos 

utilizados nessa conta seria de seu controle exclusivo. Pergunto 

inicialmente se o senhor confirma essa colocação que estou fazendo agora 

e, já questionando, qual era o volume de recursos pelo que o senhor se 
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recorda, empregados da conta Italiano e pós-Italiano 4iretrY1nte  na 

campanha eleitoral de 2014 da chapa Dilma/Temer. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Excelência, lembrando que eu disse 

que essa conta corrente que eu tinha não era necessariamente com o PT 

. 	de forma geral, era uma conta corrente que eu tinha com os 

interlocutores dos presidentes. Então essa conta não era de uma relação 

minha com o PT e sim com a presidência Lula, na pessoa do Palocci e na 

presidência Dilma, na pessoa do Guido. Eu comentei que a mando de 

Guido e Palocci em alguns momentos eles pediam para eu fazer doações 

para o PT, mas a conta não era com o PT. Era uma conta que eu 

controlava, era uma conta que obviamente eu tinha alinhado com os 

empresários que iriam fazer os créditos na conta, mas era uma relação 

minha com os empresários, quer dizer, os empresários não tinham 

nenhum envolvimento, fora aquelas duas contrapartidas específicas, que 

foi da conta Italiano... 

Ministro - Empresários da Odebrecht, não é, Sr. Marcelo? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Os empresários da Odebrecht, fora 

os dois que obviamente aprovaram as contrapartidas específicas da conta 

Italiano. Não é nenhum que está aqui presente. Essa questão, quando 

chegou, eu entregue a planilha para os senhores, quando em março de 

2014 existia no somatório das duas contas correntes à disposição da 

presidência do PT, existia naquele momento cento e cinquenta e um 

milhões e alguma coisa disso. Eu até mencionei que eu não sabia se tudo 

tinha sido gasto. Só teria condições de saber isso se eu vice a última 

versal e nem sei se existe. Então, em março tinha à disposição cento e 
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cinquenta. Aí eu mencionei o que eu me lembrava, que era o seguinte: 

tinha mais ou menos dez milhões, que foi doação oficial, saiu desses cento 

e cinquenta, para o comitê da campanha da presidente Dilma. Eu tenho a 

lembrança, mas falei que Alexandrino poderia confirmar, tinha algo como 

cinco a dez milhões que foram para o comitê de campanha nacional do PT 

e que depois foi direcionado para a campanha da Dilma, também sob 

minha orientação e que saiu desses cento e cinquenta milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sem interromper, desculpa, Sr. Marcelo, esses 

cinco a dez milhões por que via, também Caixa 2? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, não, estou falando oficial. Foi 

oficial para o comitê nacional do partido e depois direcionou para a 

campanha. Então, de maneira oficial, com o nome, digamos assim, das 

empresas da organização Odebrecht saíram, no meu modo de ver, entre 

dez a vinte milhões de reais. Esse valor poderia ser confirmado por 

Alexandrino, porque essas doações oficiais a minha autorização depois 

quem oficializava era o Alexandrino com o Edinho Silva. Aí surgiu a 1' 
questão, que também foi descontado desses cento e cinquenta milhões, 

aquele pedido que o Guido fez para mim, que acabou montando vinte e 

sete milhões de reais mais ou menos, que era para atender os partidos da 

coligação, esses vinte e sete milhões foram operacionalizados a meu 

pedido por Alexandrino ou outros empresários que tinha relação... Foi aí 

que comentei que talvez essa tinha sido a menção feita ao Fernando Reis 

e ao Benedicto Júnior, porque o Benedicto Júnior, como ele tinha uma 

relação com o Cassab, que estava na lista original, depois acabou não 

indo, e o Fernando Reis. Mas esses vinte e sete milhões saíram dos cento 
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e cinquenta, mas eles não foram diretamente para a campnhttá D#na, 

foi para o partido da coligação a pedido do Guido. Eu não,sei informar, 

isso o Alexandrino poderia precisar, se esses vinte e sete milhões foram 

Caixa 2 ou caixa um, ou parcialmente um, parcialmente outro. Além disso, 

teve algumas doações de terceiros, entendo eu que oficial de terceiros que 

60 	nós encontramos um meio de reembolsar, eu disse que eu não sabia esse 

montante, mas quer Alexandrino poderia precisar, esses valores também 

sairiam dos cento e cinquenta. E, por fim, tinha o que era Caixa 2 mesmo, 

direto para a campanha da presidenta, o que era destinado a João 

Santana, que quem poderia precisar o que eu autorizei era o Hilberto 

Silva. O Guido me pedia esses valores para o João Santana, eu avisava o 

Hilberto para acertar com o João Santana direcionar. O que eu comentei é 

que eu não sabia de cabeça o montante que foi gasto para João Santana 

relativo à campanha presidencial de 2014 e alertei para o fato de que 

provavelmente alguns desembolsos de 2014 para João Santana 

os 	eventualmente foram autorizados por outros empresários sem relação 

com o Brasil, porque João Santana também prestava serviço ao exterior, 

que eu não tenho conhecimento do detalhe, e também pode ser relativo a 

pagamentos de campanha passada, porque muitas vezes o pessoal pedia 

para acertar com o João Santana, só que o João Santana combinava com 

o Hilberto o pagamento no tempo. Então o que eu não poderia afirmar, e 

alerte, é que, por acaso, eu posso ter... Guido pode ter me pedido o 

recurso para João Santana, eu posso ter concordado, eu posso ter 

passado para o Hilberto e eventualmente até esses recursos nem foram 

desembolsados, pela questão do tempo. Foi isso que no fundo eu 

comentei. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Marcelo, então só para confirmar aqui 

as informações. Da conta "Italiano" e "pós-Italiano" dez a vinte milhões de 

contribuição eleitoral oficial que o senhor teria autorizado. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Estou dizendo que todos os 

desembolsos que saíram da conta "Italiano" foram autorizados por mim, 

foram orientados por mim a pedido do Guido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Perfeito. Esses vinte e sete milhões que seria 

um episódio que apareceram em outros depoimentos da conta de tempo 

de TV. O senhor se recorda se essa razão ficou clara no momento em que 

foi pedido contribuição se era realmente para comprar o apoio de outros 

partidos? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não. Veja bem. Guido me pediu, na 

verdade, Guido tinha me pedido dinheiro para caixa um da campanha de 

Dilma, mais recursos. Eu disse que eu não conseguiria dar além disso, e 

ele veio com a equação de a gente bancar esse apoio. Para mim não foi 

explicitado por Guido a questão do tempo de TV, foi dito que precisava 

para apoiar outros partidos da coligação, compromissos que eles tinham 

com outros partidos da coligação. Essa questão do tempo da TV parece 

que surgiu de uma conversa do Edinho com o Alexandrino e/ou de outros 

interlocutores com os meus empresários. O Guido me disse que já que eu 

não poderia doar caixa um, então se eu poderia assumir compromissos 

que eles tinham com outros partidos, mas não explicitou o motivo desses 

compromissos. Isso veio, parece, de uma conversa do Alexandrino com o 

Edinho. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E de alguma forma, em relação eF"piI5dio 

específico, o senhor foi comunicado, tinha ciente de que um dos 

recebedores seria o partido do Ministro Cassab? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Aí foi aquilo que mencionei para o 

00 	senhor. Teve um pedido original do Guido, que era muito maior que os 

vinte e sete, era um total de cinquenta e quatro milhões mais ou menos. 

Tem até um e-mail nosso. Essa questão até suscitou dúvidas e tem um e-

mail meu para o Alexandrino esclarecendo isso. Talvez pudesse ser 

compartilhado. Então, o Guido me pediu originalmente cinquenta e poucos 

milhões, que incluía o PR Antônio Rodrigues 17, o PP Ciro 10 e o Kassab 

PSD 10. Só que esses 37 (trinta e sete) milhões originais acabaram por 

uma questão que não conseguiram operacionalizar. Então, a gente acabou 

não fazfndo essa contribuição, nem para o Ciro, nem para o Antônio 

Rodrigues, nem para o Kassab. Eu até tinha avisado a Júnior ou Luiz 

Bueno, não me recordo, que é outra pessoa de nossa relação que tenho 

40 	com Kassab. Um dos dois eu avisei que tinha recebido essa orientação 

para 10 (dez) milhões do Kassab. Até eu acho que tive oportunidade de 

estar com Kassab dizendo isso e depois o Guido acabou operacionalizando 

com outra empresa, quer dizer, outra empresa, que não fomos nós, 

acabou bancando esses 37 (trinta e sete) milhões e a gente ficou com 24 

(vinte e quatro) ou 27 (vinte e sete) milhões, que são os outros que eu 

falei: o Eurípedes Júnior, o Lupi, o Marcos Pereira, o Fábio Tokarski. Foi 

esse que a gente acabou ficando, que dá um total de 24 (vinte e quatro) 

ou 27 (vinte e sete) milhões, mas o Antônio Rodrigues, o Ciro e o Kassab 

vieram no pedido original, mas acabou sendo, segundo fui informado por 
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Guido, como eu não consegui operacionalizar a tempo, outra empresa, 

que eu não sei qual é, assumiu esses custos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, esses 27 (vinte e sete) milhões desse 

episódio e depois o senhor mencionou doações de terceiros. Essas 

doações de terceiros seria o caso da utilização da empresa Petrópolis para 

efetivar contribuição via Caixa 1? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Pelo que eu entendo, eu não posso 

assegurar se era tudo Petrópolis, porque o que eu entendo é o seguinte: 

esse assunto a gente nunca tinha usado, essa questão de terceiros, só 

que face à demanda que havia por mais doação oficial, a gente não 

conseguia, porque a gente já tinha estabelecido um limite, aí sim, eu em 

conjunto com os outros empresários da organização inteira, nós já 

tínhamos estabelecido um limite global para todas as campanhas oficial de 

120 (cento e vinte) milhões, mais ou menos. Quer dizer, então, esse é o 

limite oficial para todas as campanhas, que incluía as campanhas 

presidenciais. Dado que a gente já estava com esse limite esgotado e 

continuava a vir demanda por Caixa 1, quer dizer, por doação oficial e nós 

não conseguíamos, como Odebrecht, mais fazer, nós encontramos 

terceiros que fariam a doação oficial e nós reembolsaríamos eles. Isso 

ocorreu, se não me engano, a partir de julho e agosto e eu deduzo que 

uma parte disso, que eu não sei o montante total, acabou sendo também, 

indo para campanha presidencial. E o que foi para campanha presidencial 

foi descontado da conta "Italiano", conta "Pós-Itália". O resto eu não 

tenho conhecimento. Não foi autorizado por mim. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E já aproveitando, porque_1'i'i senhor 

mencionou, o senhor não lembra, não consegue definir ,exatamente o 

valor da doação Caixa 1 via terceiros e acredito que também o senhor não 

consiga definir o valor, mas pergunto, de qualquer forma: Caixa 2 para 

Monica Moura, o senhor consegue definir o valor que ingressou na 

00 	campanha de 2014 pela conta Pós-Italiano? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, eu não consigo dizer. Eu sei 

que eu me lembro que houve pedidos do Guido de montantes razoáveis. 

Eu estou falando aqui 10 (dez), 20 (vinte) milhões, 30 (trinta) milhões. Eu 

me lembro que eram montantes razoáveis para... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Marcelo, por favor, que moeda esse 

valor? Dólares ou reais. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Reais. Montantes que falava.., houve 

dois, três pedicos, talvez. Eu não me recordo, mas sei que houve pedidos 

. 	durante a campanha para o João Santana e, quando ocorria isso, eu 

passava para 1-lilberto para operacionalizar o pagamento. O que eu não sei 

dizer, eu nem me recordo o montante - Hilberto deve ter essa 

informação ou as pessoas que trabalhavam com ele - e eu também 

alertei para o fato de que, eventualmente, como a gente tinha, digamos 

assim, um fluxo com o João Santana de coisas passadas, eventualmente, 

aquilo que foi acertado para 2014 pode nem ter sido desembolsado em 

2014. Até comentei. Provavelmente, alguma coisa foi, porque ele não tem 

como bancar toda uma campanha 2014 sem receber alguma coisa, mas 

provavelmente também alguma coisa ele sempre deixava para receber no 

final. Internamente, a gente dizia que o custo ele recebe durante a 
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campanha. Eventualmente, o lucro ele deixa para depois. Eu não sei 

precisar. Talvez o Hilberto ou o Luiz Eduardo ou Fernando possam precisar 

quanto foi efetivamente desembolsado para João Santana em 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E agora chegando também ao ponto que talvez 

tenha suscitado as dúvidas que justificaram a acareação e é um ponto que 

daí eu vou trazer também o Sr. Benedicto. O senhor se referiu, Sr. 

Marcelo, a que foi realizada uma reunião para definição de um valor global 

que a Odebrecht doaria para as campanhas eleitorais de 2014. Aí eu 

pergunto: nessa reunião, esse valor global era para atender todas as 

campanhas do país naquele momento? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Essa responsabilidade eu puxava 

para mim, porque era o seguinte: a minha preocupação era qual era a 

exposição que a Odebrecht teria como doadora oficial, somando todas as 

empresas. Não era só ele que era envolvido, mas a pessoa que me 

ajudava depois a coordenar com os outros empresários para segurar esse 

limite que eu ( ... ) era o Júnior, porque a CNO era uma das grandes 

doadoras. A outra grande doadora oficial era Braskem. Portanto, na 

verdade, quem acabava.., eu acabava conversando mais com o Júnior e 

com o pessoal da Braskem, porque eram os dois grandes doadores 

oficiais. O cuidado que eu tinha era o seguinte: eu acho que a gente 

começou - Júnior pode lembrar - a campanha com talvez 70 (setenta), 

80 (oitenta). Aí a gente foi subindo, porque a demanda foi aumentando. E 

acabamos, no final do segundo turno, com uns 120 (cento e vinte) 

milhões de doação oficial. Esse limite eu ia autorizando aumentar em 

função do (...) e o cuidado que eu tinha e Júnior às vezes trazia para mim 
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como estava a situação geral ou a pessoa que estava cándo' da 

campanha na época - acho que era o Borba - me trazia o seguinte: ele 

compilava as informações das várias empresas. O cuidadà que a gente 

tinha era a distribuição. Era mais ou menos.., não me recordo bem, mas a 

gente tinha o cuidado de ser talvez um quarto para o PMDB, um quarto 

iS 	para o PSDB, um quarto para o PT e um quarto para os outros partidos. 

Então, a gente tentava fazer uma doação oficial mais ou menos que 

demonstrasse uma posição equilibrada. Essa doação oficial global, sem 

entrar no mérito para quem foi.., minha preocupação era o global e mais 

ou menos quanto seria para cada partido. Eu não entrava no mérito de 

quem estava recebendo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E esses 120 (cento e vinte) milhões de valor 

global que o senhor colocou só para contribuição oficial? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Para todas as campanhas do Brasil, 

incluindo a presidencial. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas pela via oficial, contribuição contabilizada. 

Minha pergunta é a seguinte: existia um valor global, além desse, para as 

contribuições oficiais que o senhor falou de 120 (cento e vinte) milhões, 

existia um valor global para todas as campanhas que incluísse aí também 

volume de Caixa 2 e volume de contribuição de terceiros que o senhor 

mencionou no caso aí, por exemplo, da Petrópolis? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Aí não teria como ter, porque o 

Caixa 2, o que havia era responsabilidade de cada empresário. Então, por 

exemplo, o que eu sabia e o que eu autorizava era o Caixa 2, no meu caso 

específico, envolvendo as campanhas presidenciais, por exemplo, no caso 
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do João Santana. Os empresários do Brasil inteiro que autorizaram Caixa 

2 assumiam o custo. Ninguém tinha esse valor global. O valor global de 

Caixa 2 não existia. Esse controle não existia. Cada empresário que 

quisesse fazer Caixa 2 fazia por conta e risco próprio. Eu não acho que 

tem um empresário... talvez.., eu acho que nem o pessoal do Hilberto é 

capaz de diferenciar, dentre vários pedidos de pagamentos não 

contabilizados do ano, o que é Caixa 2 e o que são outros pagamentos. Na 

verdade, teria que pegar os relatos, digamos assim, de todos os 

empresários, somar e vamos encontrar o montante de Caixa 2 de 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Perfeito. Então, chegamos exatamente no 

ponto que há uma dúvida em relação ao que foi objeto do depoimento do 

Sr. Benedicto, que agora eu vou direcionar a questão diretamente lá para 

o Rio de Janeiro. Senhor Benedicto, pelo audiência que nós tivemos, nessa 

reunião para definir os valores globais, além dos 120 (cento e vinte) 

milhões que seria para contribuição oficial e aí, nesse ponto, não há uma 

divergência, o senhor mencionou - e aí o senhor tem a total liberdade de 

revisar o que depôs ou dizer que era isso mesmo, enfim, esclarecer - um 

valor, além dos 120 (cento e vinte) milhões, o senhor mencionou lá um 

valor global de 200 (duzentos) milhões e, nesse valor global de 200 

(duzentos) milhões, o senhor subtraiu os 120 (cento e vinte) milhões de 

contribuição eleitoral oficial e aí fez uma distribuição ali entre os 80 

(oitenta) milhões restantes, mais ou menos dizendo ali - agora não vou 

saber exatamente o valor - 40 (quarenta) milhões de Caixa 2 para todas 

as campanhas e 40 (quarenta) milhões para contribuição de via de 

terceiros, enfim, o caso lá da Itaipava, que o Ministro até chama de 

"barriga de aluguel". O senhor, nesse momento, esclarece esse aspecto 
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para nós? Foi isso mesmo? Em relação a esse aspecto, po fayf'gosaria 

de ouvi-lo. 

Depoente (Benedicto Júnior) - Excelentíssimo, naquela audiência, o 

que eu coloquei para vocês foi que o desenho que nós tínhamos em 

06 	
determinado momento, junho e julho da campanha, é que nós tínhamos 

uma demanda de 120 (cento e vinte) milhões, que era o máximo que nós 

iríamos fazer de doação oficial, onde a gente já tinha uma expectativa que 

90 (noventa) seria usado no primeiro turno e 30 (trinta) milhões no 

segundo turno. Havia uma leitura de que existiam outras demandas para 

o mesmo pleito que, na nossa cabeça, montavam 80 (oitenta) milhões, 

que, na minha leitura, eram divididos em 40 (quarenta) milhões que nós 

íamos usar a barriga de aluguel, conforme o Ministro bem colocou aí, e 

que eu pessoalmente conversei com o empresário da Itaipava, para que 

ele avaliasse se havia disponibilidade, na capacidade dele, de fazer essa 

doação, para depois eu me acertar com ele, e eu enxergava, naquela 

data, 40 (quarenta) milhões de Caixa 2. Era um desenho, vamos dizer 

assim, inicial de uma estrutura de contribuição. Eu não sei que número 

chegou no final, até porque esse desenho que eu enxergava, na parte 

oficial, constavam as campanhas presidenciais, porque elas teriam que 

sair das empresas e eram oficialmente registradas. Eu não consigo 

administrar e enxergar na minha posição daquela data o que foi feito de 

Caixa 2 para campanha presidencial, dentro de valores que eu não 

acompanhava e não controlava. Então, eu reafirmo: o desenho que eu 

enxergava era de 200 (duzentos) milhões; 120 (cento e vinte) para todas 

as campanhas, incluindo as presidenciais, oficialmente doados pelas 

empresas, CNPJs da Odebrecht e eu enxergava 80 (oitenta) milhões: 40 
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(quarenta) milhões vindos da Itaipava, como "barriga de aluguel" nossa, e 

40 (quarenta) milhões sendo usado de Caixa 2. Essa era a minha visão. 

Eu reafirmo para o senhor: eu não tinha a visão dos compromissos ou dos 

pedidos que eram feitos para as campanhas presidenciais para Caixa 2. Eu 

não tinha essa leitura. Não era discutido comigo isso. 

Ministro - Aqui fica muito claro aquilo que eu disse no início, que não se 

trata propriamente de inverdades de ninguém. É simplesmente de 

percepções localizadas. O Sr. Marcelo tinha uma percepção daquilo que 

estava sob seu domínio imediato. O Sr. Benedicto tinha uma percepção 

daquilo que estava sob seu domínio, sob seu conhecimento. Eu queria 

fazer umas poucas perguntas, mas antes agradecer a presença da Dra. 

Juliana Fonseca de Azevedo, que deve estar aí com o Dr. Marcelo. Não sei 

se está. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - É Dra. Joana. 

Ministro - Ah, Dra. Joana. Então, seja muito bem-vinda. Eu não a saudei 

no momento oportuno, porque não havia visto. 	 09 
Advogada (Joana Fonseca de Azevedo) - Obrigada, Ministro. 

Ministro - Apenas para entender os números agora. Esse valor 

aproximado de 151 (cento e cinquenta e um) milhões de reais - vamos 

chamar de conta "Pós-Italiano" -, valor em março de 2014. Pelo que 

entendi, foi deste valor, Sr. Marcelo, que saíram todas as contribuições 

para a campanha presidencial da chapa Dilma-Michel Temer. Estou 

correto? 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) - Todos os valores - aí ftWpeAriita 

explicar, porque eu acho talvez importante. A doação oficial para o comitê 

da campanha da Presidente Dilma; as doações oficiais para o partido que 

foram direcionadas para a Dilma; o apoio que foi dado às Coligações, 27 

(vinte e sete) milhões; os valores que os terceiros, incluindo Itaipava, 

• 	doaram para a campanha oficial de Dilma e que nós reembolsamos; e os 

valores de Caixa 2 para João Santana. 

Depoente - Tinha disponibilizado, até março, existia um valor limite, 

que, com certeza, não chegamos a isso. Mas existia o limite de 150 (cento 

e cinquenta). Quanto foi efetivamente doado e desembolsado, talvez 

Alexandrino pode dar uma informação do Oficial e do Terceiros, e o Beto 

Silva pode dizer qual foi o valor dado ao João Santana. E, com isso, fecha-

se a conta de quanto, efetivamente. Mas tudo saiu dos 150 (cento e 

cinquenta), que tinham origem em duas contas: "Pós-Itália" e "Italiano". 

Ministro - Eu agradeço. E uma outra pergunta: neste total de cento e... 

ao 	vamos arredondar para 150 (cento e cinquenta) milhões. Embora o 

senhor tenha dito que, a rigor, eram 151 (cento e cinquenta e um) 

milhões. Eu repito a pergunta: neste valor de 150 (cento e cinquenta) 

milhões estavam 100 (cem) milhões de recursos novos e 50 (cinquenta) 

milhões remanescentes daquele acerto de 2009, salvo engano. Essa 

conta, eu havia feito em Curitiba também. Apenas para, nesse contexto, 

ficar bem claro. Esta minha percepção está correta? 

Depoente - Preciso! O senhor foi preciso! Está correto, Excelência! 

Ministro - Muito obrigado! Então, agora uma outra pergunta: desses 

150 (cento e cinquenta) milhões, pelo que eu entendi, saíram tanto os 
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valores do Caixa 1, ou seja, contribuições oficiais, como contribuições de 

Caixa 2 para a própria campanha, contribuição numa espécie de "barriga 

de aluguel", o caso Itaipava, e também os valores gastos com a compra 

de tempo na TV pelos partidos listados. Está correta a minha leitura? 

Depoente - Esse ponto é que eu confirmei o seguinte: de minha parte, o 
06 

que Guido falou para mim era a questão do compromisso que ele tinha 

com os partidos da coligação. Essa questão do tempo de TV surgiu numa 

discussão do Edinho Silva com o Alexandrino. Eu não me lembro se eu 

estava presente ou não. 

Ministro - Não, este ponto está claro. Eu não estou dizendo que foi o 

senhor que falou. 

Depoente - Perfeito. 

Ministro - Eu vou até refazer a pergunta, porque o senhor tem razão. 

Não foi o senhor que falou isso. A minha pergunta então é, refazendo, se 

nesses 50 (cinquenta) milhões estavam... 

Depoente - Cento e cinquenta. 

Ministro - Cento e cinquenta milhões estavam os primeiros 10 (dez) 

milhões de Caixa 1, contribuição oficial; depois de 5 (cinco) a 10 (dez) 

milhões ao Partido dos Trabalhadores, que repassou ao comitê da 

campanha; 27 (vinte e sete) milhões para partidos da coligação; a 

"barriga de aluguel" em valor que aqui eu não tenho, e Caixa 2 mesmo, 

que seria ao João Santana e outros pagamentos eventualmente feitos. 

Essa leitura do seu depoimento em Curitiba e, agora, das suas 

observações iniciais está correta? 
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Depoente - Está correta, Excelência, e quem pode predi-ca-r-Z64/a-lQt  do 

Caixa 1 e a doação via terceiros, e da coligação, os 27 (vinte e sete), é o 

Alexandrino, que é quem operacionalizou, sob minha orientação; e quem 

pode precisar o valor do Caixa 2 para João Santana é Hilberto Silva ou 

alguém da equipe dele, que o fez sob minha orientação. 

00  Ministro - Em relação ao Caixa 1 não há problema, porque são 

informações oficiais. Quanto às doações da Petrópolis também não há 

problema ou grandes dificuldades, porque elas foram legalizadas via Caixa 

1, só que de outra empresa. Dúvidas que eventualmente existirem ficam 

nesses outros números. Eu estou satisfeito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, só para continuar, e aí trazendo, só para 

encerrar o Sr. Benedicto e o Sr. Hilberto, Sr. Benedicto, então, quando o 

senhor falou naquele número de 40 (quarenta) milhões - e eu estou 

afirmando o que eu entendi do seu posicionamento -, esses 40 (quarenta) 

milhões, esses 80 (oitenta) milhões daquele valor global de 200 

00 	(duzentos) milhões que o senhor imaginou, subtraindo 120 (cento e vinte) 

milhões... 

Ministro - Não, o valor de doação oficial, pelo que eu entendi, foi 120 

(cento e vinte) milhões, e ficariam 80 (oitenta) dessas contribuições 

paralelas, o que daria o total de 200 (duzentos) milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso. É exatamente o que ele já tinha colocado. 

Isso, ele já tinha afirmado. Então... 

Ministro - A pergunta é: esses 200 (duzentos) milhões eram para todo o 

País e para todos os candidatos. Seria isso? 
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Depoente (Benedicto Júnior) - No desenho que eu via, e aí volto a 

afirmar, doutor, o Caixa 2, até porque tinham compromissos que eram 

extra à campanha, porque havia uma conta corrente que eu não 

administrava, eu não conhecia, os 40 (quarenta) milhões que eu 

enxergava era para todas as campanhas. Então, se o senhor olhar os 

números que Marcelo está colocando que foram acertados entre apoio à 69 
coligação, apoio a João Santana, eles ultrapassam os 40 (quarenta) que 

eu enxergava, porque era uma situação que extrapolava aquela discussão 

da campanha em si. Tirando isso, eu acho que o resto está tudo claro, 

doutor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, Sr. Benedicto, é exatamente este o 

ponto: não se confundiam.., quer dizer, nessa projeção que o senhor fez 

de 40 (quarenta) milhões, de nenhuma forma o senhor embutiu a relação 

que decorria dessa conta "Italiano" "Pós-Italiano", que era administrada 

exclusivamente pelo Sr. Marcelo, correto? 

Depoente (Benedicto Júnior) - Correto. O senhor está correto com a 06  
leitura. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, essa projeção que o senhor fez de 80 

(oitenta) milhões, e aí dividido entre Caixa 2 e essa contribuição "barriga 

de aluguel", foram números que o senhor conhecia pela demanda que o 

senhor conhecia da Odebrecht, pela demanda política que o senhor 

conhecia como Líder Empresarial da construtora. É isso? 

Depoente (Benedicto Júnior) - Perfeito, doutor. Era o desenho que eu 

enxergava nas campanhas estaduais e alguma reserva que já era feita no 

oficial para a campanha presidencial. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral 	Entao, em nenhum momento, à çe*r  a ma 

que o valor de Caixa 2 que efetivamente foi empregado pela Odebrecht na 

campanha eleitoral de 2014 foram 40 (quarenta) milhões de reais. 

Depoente (Benedicto Júnior) - Eu confirmo. Não foram esses 

números. Pelo que eu leio aqui agora, parece um número maior. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Muito bem. E aí eu trago o Sr. Hilberto para 

novamente - já aproveitando o Sr. Hilberto - para voltar a essa questão. O 

senhor estava lá à frente do setor de Operações Estruturadas, em que 

operacionalizava, enfim, que era o braço aí da Odebrecht, para efetivação 

desse pagamento de Caixa 2. Senhor Hilberto, novamente tentando 

recorrer à memória do senhor e à atuação do senhor lá em 2014, Ok? Na 

distribuição de valores que seriam de Caixa 2, para a campanha da chapa 

Dilma/Temer, e pelo que o senhor falou no seu depoimento, esse Caixa 2 

se referia especialmente ao codinome "Feira", que seria o codinome da 

Sra. Mônica Moura. Voltando lá a 2014, pelo que o senhor consegue 

determinar quais os valores que teriam sido destinados, a título de Caixa 

2, para a "Feira", em 2014? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - Doutor 

Bruno, naquele período de campanha, mas não só para a campanha, 

desembolsamos algo em torno de 40 (quarenta) milhões. Mas, durante a 

campanha, não se parou de solicitar pagamentos de Caixa 2 da rotina, do 

dia a dia. Os saques continuaram acontecendo. E eu, também, volto a 

dizer ao senhor que eu não sabia para quem ia o recurso. Com  relação a 

D. Mônica Moura, a única afirmativa que eu posso fazer é que eu tenho 

um e-mail de Marcelo que me pede para entrar em contato com ela, 
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afirmando que ela teria mais um direito a 20 (vinte) milhões. Isso existe, 

existe um e-mail. Agora, outros pagamentos foram feitos para outros 

candidatos, fora de campanha, porque as obras continuavam e as 

solicitações rotineiras também continuavam. Mas, naquele período, 

gastou-se alguma coisa como 40 (quarenta) milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas esses 40 (quarenta) milhões a que o 

senhor se refere, foram 40 (quarenta) milhões destinados à campanha de 

2014, o senhor chega a esses números a partir de qual raciocínio? É uma 

soma do que o senhor teria destinado ao codinome "Feira" ou é uma 

percepção do senhor acerca do volume que foi movimentado? Não sei se 

eu estou sendo claro na pergunta, mas eu quero entender como o senhor 

chegou a esse número de 40 (quarenta) milhões. 

.. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - Está sendo 

claro. É uma percepção, porque, como eu tinha 20 (vinte) autorizados por 

Marcelo, a minha percepção é que se gastou outros 20 (vinte). Mas não 

foi para a campanha de presidente. Foi para várias campanhas de 09  
governadores, senadores e outros mais, solicitações dos executivos da 

construtora, principalmente, que estão espalhados no Brasil inteiro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor inclui nesse valor... E aqui para ficar 

claro, porque o Sr. Marcelo acabou de relatar o episódio de 27 (vinte e 

sete) milhões, que foram valores aí distribuídos para alguns partidos 

políticos, via Caixa 2, por intermédio do Sr. Alexandrino. Nesses 40 

(quarenta) milhões, nesse raciocínio que o senhor acabou de me dizer, o 

senhor estaria incluindo esses 27 (vinte e sete) milhões que o Alexandrino 

teria solicitado? 
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Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva ilh) - 1Jão. 

Marcelo, pelo que eu entendi, afirmou que teve um gasto de 27 (vinte e 

sete), mas não entendi que ele tenha afirmado que os 27 (vinte e sete) 

todo tenha sido de Caixa 2. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Mas o senhor não estava esperando 

esse evento do Alexandrino nesse cálculo de 40 (quarenta) milhões aí que 

o senhor... a sua percepção de 40 (quarenta) milhões, não é? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E nem tampouco, e aí acredito que não 

mesmo, porque foi a "barriga de aluguel", que a gente está se referindo 

aqui à questão da Petrópolis, também, como foi contribuição oficial à 

Petrópolis, esse reembolso à Petrópolis, se é que ocorreu, também não é 

um fato considerado pelo senhor para dizer que foram 40 (quarenta) 

milhões. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - Não, não 

foi reembolsado pelo meu Caixa 2. Isso foram várias formas de 

reembolso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Muito bem. Está bom. Para mim ficou 

bem claro o contexto. Pergunto... 

Ministro - Só mais uma pergunta ao Sr. Marcelo: se este e-mail ao qual 

se refere o Sr. Hilberto, cuidando especificamente da Sra. Mônica Moura, 

se esse valor era para utilização, ou melhor, para pagamento dos seus 

serviços feitos na campanha presidencial, aqui no Brasil. 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) - Ministro, tudo o que o Minsitro Guido 

me pediu, a partir de maio de 2014, era referente à campanha 

presidencial. Antes disso, eu me lembro que ele tinha pedido um valor, se 

eu não me engano, o último recurso que ele pediu para João Santana foi 

para campanha... teve campanhas anteriores municipais, e o João 

Santana... Mas tudo o que eu pedi e se esse e-mail é depois de maio de 

2014, ele é com certeza campanha presidencial, porque o Guido, a partir 

de maio de 2014 não me pediu mais nenhum recurso para João Santana 

que não seja campanha presidencial. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - O e-mail a 

que eu me referi que Marcelo passa para mim, falando que eu tinha que 

avisar a D. Mônica que ela teria mais 20 (vinte) milhões foi de agosto. 

Ministro - Então foi campanha presidencial. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Agosto desse ano. 

Ministro - Agosto de? 	 *o 
Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - Primeiro de 

agosto de 2014. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Campanha presidencial, portanto. 

Ministro - Pelo que eu entendi, então, pagamentos feitos por serviços 

prestados pela Sra. Mônica Moura e João Santana a campanhas 

presidenciais de outros países não sairiam da conta "Italiano" ou "Pós-

Italiano". Porque hoje foi mencionado aqui que a campanha de El Salvador 

teria sido um pedido do Partido dos Trabalhadores. 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) - Em 2008, 2009, is o, 	ine 

Houve dois pedidos pontuais naquela época para a campanhá presidencial 

de El Salvador, que era do João Santana. Ou seja, através de Palocci, ele 

me solicitou um recurso para campanha de El Salvador através do João 

Santana e houve um pedido, também de Palocci, que não tem a ver com 

João Santana, para campanha de Humala, no Peru. Em 2008/2009. Esses 

foram os dois únicos pedidos para campanha presidencial. Aí, depois, João 

Santana se envolveu em campanhas presidências no exterior em países 

que nós atuávamos, mas, de alguma maneira, ou ele diretamente ou 

através do próprio candidato, alguns dos nossos empresários possam ter 

feito algum tipo de acordo, mas aí eu desconheço o acordo, não me 

envolvi. Sei, tomei conhecimento depois que houve para Panamá e 

Angola, foram os dois que eu tive conhecimento. Depois, não posso 

assegurar que teve outro. Mas aí não teve nada a ver nem comigo nem 

com a conta Italiano, pós-Itália. 

Ministro - Portanto, tirante as duas exceções de El Salvador, ainda 

antes de 2010, e do Peru, antes de 2010, nenhum recurso pago à 

Senhora Mônica Moura seria para serviços prestados a campanhas no 

exterior. Essa percepção que eu tive do seu depoimento está correta? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Está correta. A partir de 2010 houve 

pedidos do Guido apenas para a campanha de 2014 e houve para alguns 

candidatos no Brasil, campanha municipal de 2012, ou, eventualmente, 

algum candidato que o João Santana apoiava, mas era no Brasil, 

candidaturas do PT no Brasil. 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) - O senhor Hilberto tem alguma coisa 

a acrescentar a esse respeito. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) - Não, senhor. Estou de pleno 

acordo com o que Marcelo colocou, que uma coisa era a conta Italiano e a 

outra coisa era campanha no exterior. A solicitação de campanha no 

exterior era feita pelo empresário do país no exterior. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O juízo, por ora, está satisfeito. Pergunto ao 

Dr. Alckmin se tem alguma questão. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Fiquei com duas pequenas 

dúvidas. Pelo que entendi, e aí peço ao Senhor Marcelo Odebrecht para 

confirmar, a conta pós-Itália, que sucedeu a conta Italiana, na verdade 

representava um valor de crédito, e não era, evidentemente, recursos 

financeiros. É como se faz no orçamento. Há um crédito a disposição, mas 

ela só irá ser movimentada de acordo com os pedidos. Seria isso? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - O senhor está certo. Nessa conta 09 
pós-Itália, foram alinhamentos que eu tive com dois executivos do Grupo 

Odebrecht, no caso específico, o Presidente da Braskem e o Presidente da 

Odebrecht Especializações face às demandas que eram ocorridas por ele 

na minha agenda e face que a construtora já esta bancando a campanha 

do Aécio e do Eduardo, eu alinhei com eles que eles teriam então 

disponibilizado o montante que eu estimava da ordem de cem milhões de 

reais que poderiam ser gasto na campanha de 2014. Então, esse era um 

valor que eu tinha já alinhado internamente que essas duas empresas 

desembolsariam para a campanha 2014 se necessário fosse. Para a 

campanha da Dilma de 2014. 
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- 	- - 	,.1 	J Advogado (iose Eduardo Alckmin) A segunda duvid quti t ho, 

e confesso que talvez seja uma questão para os três, é a-seguinte: foi 

falado aqui, pelo Sr. Hilberto, que 20 (vinte) milhões de reais teriam sido 

destinados à Senhora Mônica Moura. Mas também foi dito aqui, me 

lembro de o Sr. Alexandrino ter dito isso, que o dinheiro dos partidos que 

foi estimado em torno de 27 (vinte e sete) milhões teria sido 

exclusivamente com dinheiro de Caixa 2. Gostaria de ouvi-los, porque se 

fala em gasto de 40 milhões no total, mas 20 (vinte) milhões com 27 

(vinte e sete) milhões daria um excesso de 7 (sete) milhões. Só gostaria 

de esclarecer esse ponto. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) - Permita-me, Excelência. Marcelo, 

permita-me. Como eu disse quando fiz meu depoimento aí em Brasília, eu 

não sabia para quem ia o recurso. Eu recebia uma solicitação através de 

codinomes. Então, se Alexandrino fez a afirmativa de que ele solicitou 

recursos para a campanha, ele pode confirmar isso, eu não posso, porque 

eu não sei para que ia o recurso. Não sei se ficou claro. Eu atendia a 

solicitação através de codinomes, eu não sei quem eram as pessoas. E 

atendia as solicitações para campanhas, empresariais e outras 

solicitações. Então, não posso lhe confirmar quanto o Alexandrino me 

pediu e se pediu. 

Advogado osé Eduardo Alckmin) - Não sei se o Sr. Marcelo 

Odebrecht tem alguma informação a respeito. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Excelência, essa questão do Caixa 2, 

ninguém na empresa sabe, efetivamente, o Caixa 2 global, porque cada 

empresário... A partir do momento que existia vários empresários na 
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organização que tinham autorização para fazer pagamentos não 

contabilizados, e esses pagamentos não contabilizados, como expliquei, 

iam desde pagamento de bônus para executivos a pagamento, 

eventualmente, até de milícias, passando por Caixa 2 e várias outras 

questões, inclusive contas, às vezes, de empresas que nós não queríamos 

00 aparecer. O pessoal das operações estruturadas nem sempre eles, eles 

sabiam que havia um pagamento, um pedido, eventualmente não sabiam 

qual era a finalidade, agora, no acordo, entendo eu, de leniência que a 

empresa fez, ela conseguiu achar vários documentos que comprovam o 

total de Caixa 2 desembolsado no período de 2014. Mas essa informação 

nenhum empresário sozinho vai ter. Ela vai ter que vir da soma dos 

relatos individuais e, de certo modo, que estão contidos no acordo de 

Ieniência da empresa. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - De minha parte, Excelência, 

estou satisfeito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio tem alguma? 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - Temos uma pergunta 

para o Sr. Hilberto. Senhor Hilberto, o senhor sabe me dizer qual foi o 

saldo final da conta Itália ao término do período de pagamentos. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - Ministro, pela ordem. 

Dr. Bruno, eu gostaria que o senhor indeferisse a pergunta porque não é o 

escopo dessa audiência de acareação. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Por favor, repete a pergunta, Dr. Flávio. 
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Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - A pergur 	tá e4a1 

é o saldo final da conta Itália. Para poder acertar os valores que foram 

ditos aqui para esclarecer, nós sabermos o saldo vai poder ajudar-nos a 

esses cálculos dos valores pagos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Saldo da conta... 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) - Saldo da conta Itália ao 

final da campanha. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Permita-me corrigir a advogada, eu 

acho que é verdade. Acho que se a gente sabe o saldo ao final de 2014, a 

gente sabe efetivamente quanto foi gasto dos 151 (cento e cinquenta e 

um) milhões que estava disponibilizado. Essa informação é informação 

precisa de quanto foi desembolsado da campanha de 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Eu acho que é pertinente sim, Dra. Elaine, 

porque queria ou não, estamos discutindo aqui uma discussão ampla de 

valores. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) - Eu não sei o valor. Está dentro 

daquele formulário que foi apresentado. Agora, eu de cabeça não posso 

fazer nenhuma afirmativa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo, representando Michel Temer. 

Senhor Marcelo queria complementar algo? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Se eu puder ajudar para chegar 

nesse valor, é pegar as ... acho que a empresa tem condição de obter esse 

valor que é a doação oficial para a Dilma, que acho que foram dez 

milhões; a doação oficial para o Partido dos Trabalhadores, que foi cair na 
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dela. Os 27 (vinte e sete) milhões que, segundo Alexandrino, foi quase 

todo Caixa 2. O valor que a Itaipava doou para a campanha da Duma e o 

valor que deve estar nas informações dos relatos do pessoal do Hilberto, 

quanto é que foi desembolsado para João Santana, por conta da conta 

Italiano nesse período, que foram pelo menos vinte milhões. A soma disso 

dá o valor que foi gasto. E acho que a empresa consegue dar essa 

informação. Ela está dispersa, mas consegue chegar a ela. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Antes de tudo vou saudar meu 

Presidente, Desembargador Xisto Pereira, soldado bom bate continência, 

não Presidente. Senhor Marcelo, especificamente, na conversa que houve 

com o Ministro Guido Mantega por ocasião daquela situação dos partidos. 

O senhor relatou aqui que ele não tratou de tempo de TV, só pediu um 

ajuda aos partidos. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando ele lhe 

fez o pedido de contribuição, Caixa 1, para a campanha presidencial ou já 

mencionou a ajuda aos partidos nesse primeiro pedido? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, o pedido original foi.. .a essa 

altura já tinha me comprometido com os quinze milhões, nem isso quinze 

milhões porque uma parte foi depois. Então, já tinha me comprometido 

com o valor oficial, que a essa altura eram uns dez milhões, já tinha me 

comprometido a disponibilizar o que fosse necessário a João Santana 

dentro do limite das contas. Aí ele veio me fazer um pedido de mais 

doação oficial para o Edinho. Eu disse: "Ministro, eu não consigo fazer 

mais doação oficial, posso atender dentro do limite aí que estou 

estimando, posso atender mais João Santana." Ele falou: "Não, João 

Santana, não é o que preciso agora. O que eu preciso agora é mais 
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dinheiro oficial para a campanha" E eu disse "Nao con igo'H)í, Jssa 

mesma conversa ele vem: "Então, você me consegue resolver um outro 

problema? A gente tem compromissos de apoiar alguiis partidos da 

coligação. Você consegue assumir esses compromissos?" Aí, falei: "Posso 

Ô 	
ver, porque aí é uma coisa mais dispersa, porque aí ele me deu o 

montante que dava um cinquenta milhões que, porque não consegui 

operacionalizar a tempo, acabou caindo para os vinte e sete, que foram 

operacionalizados via Alexandrino. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Quem estava nessa reunião? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Essa reunião só eu e Guido. E depois 

tive uma reunião, na sequência, eu, Alexandrino e Edinho e talvez fosse 

dessa conversa com Edinho que tenha vindo o tempo da televisão. Eu não 

sei precisar realmente de onde veio.. .essa questão de tempo de televisão 

veio, eu não sei precisar se veio através de Alexandrino, se veio de uma 

conversa minha com Edinho, mais não me recordo de ter sido na conversa 

com Guido. Na conversa com Guido o que me recordo é que ele pediu 

assumir compromissos do partido, já que eu não podia mais aumentar o 

limite de doação oficial. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E nessa reunião com os 

senhores Edinho e Alexandrino também não foi tratado tempo de TV. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, é aí que eu não sei precisar. 

Essa questão tempo TV ficou na nossa cabeça. Eu não sei precisar se ela 

veio de uma conversa minha, Edinho e Alexandrino ou do Edinho para o 

Alexandrino que me falou ou eu não sei precisar de onde veio essa 

questão do tempo da TV, mas veio. Isso aqui ficou claro, nítido na nossa 
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cabeça, mas não sei precisar de onde veio. Não me lembro de ter vindo da 

conversa com Guido. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Uma outra dúvida: somando 

aqui os valores que o senhor falou, somando até no limite máximo aqui, 

dez milhões oficial para o comitê, dez milhões para o PT nacional, que 

senhor disse que não se lembrava se era cinco ou dez, mas vou somar 

dez; mais os vinte e sete milhões do partido da coligação. A Itaipava nós 

temos a informação registrada de dezessete milhões e meio mais o João 

Santana e a Mônica Moura que nós vamos, então, dar a informação que o 

senhor disse de vinte milhões, isso vai dar aproximadamente 72,5 

milhões, 73 milhões. A minha dúvida é a seguinte: daqueles 150 (cento e 

cinquenta) milhões que o senhor disse que tinha disponibilizado, 

cinquenta milhões veio lá de 2009, segundo o senhor, mais 100 (cem) 

milhões que foi o crédito novo dado em 2014, vamos supor que o senhor 

tivesse gasto só esses setenta ou oitenta milhões, arredondando mais 

para cima, sobraria ainda setenta milhões, isso seria levado mais para 

frente ainda? O crédito seguiria existente? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Seguiria, a lógica da conta era essa. 

O que sobraria era levado para outras campanhas no futuro. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Já que cinquenta milhões 

vieram de 2009 para 2014? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Exato, a conta se eles não usavam 

tudo que estava disponibilizado para determinada campanha, gastaria em 

outra. 
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Depoente (Hilberto Mascarenhas ) - Não podemos esiueEcios 120 

que foram dados através de bônus eleitoral. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Não, aí é total, não é. Aí é 

incluindo outros partidos, Sr. Hilberto. Aqui eu estou tratando apenas da 

campanha presidencial. Mas, então, somente para concluir a minha 

40 	pergunta objetivando. Então, a gente não pode afirmar, imagino que o 

senhor também não possa, eu não posso, de que aqueles cinquenta 

milhões de propósito específico de 2009 foram utilizados. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, eu não posso dizer que se o 

valor desembolsado em 2014 veio de que conta. Isso eu não posso. Se 

veio da conta pós Itália ou Italiano. Eu não posso precisar. Talvez ... eu 

nem sei se o pessoal do Hilberto tenha essa informação. Para mim, era a 

mesma coisa. Então, da onde ele tirou, se ele tirou conta "Italiano", conta 

"pós-Itália", os dois eram gerentes. 

Ministro - O Sr. Marcelo,está fazendo uma interpretação jurídica, 

embora seja engenheiro. Ou seja, nós no primeiro ano de faculdade de 

Direito estudamos os chamados bens fungíveis, que são aqueles que se 

trocam um pelo outro e não se perde nada, o bem fungível, por 

excelência, é o dinheiro. Portanto, embora o Dr. Gustavo tenha feito a 

pergunta, e eu respeito, como respeito todas as perguntas, em termos 

jurídicos o que o senhor respondeu é aquilo que corresponde à teoria dos 

bens, vamos dizer assim. Se há um crédito conjunto de 150 (cento e 

cinquenta) milhões, a não ser que houvesse contas separadas não há 

como evidentemente dizer que se foram entregues vinte milhões e que 

esses vinte milhões ou estavam totalmente impuros ou totalmente puros. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - É essa a pergunta, Ministro, é 

exatamente isso. Não dá para afirmar nem que sim e nem que não. Fica 

da interpretação de quem for analisar. Era esse o ponto realmente. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Se eu puder comentar. Acho que 

reforçando o ponto da Excelência, eu estava pensando realmente 

internamente com a cabeça de dinheiro, mas na prática o Guido nem 

sabia dessa divisão. Então, quer dizer, para Guido eu tinha um crédito 

com ele disponibilizado de 150 (cento e cinquenta) milhões, essa 

diferença era interna nossa. Então, realmente, para o Guido Mantega o 

tema totalmente fungível. Essa questão de conta Italiano, conta pós Itália, 

é uma distinção que nós fazíamos internamente, ou seja, realmente, 

olhando do ponto de vista do Guido é a mesma coisa. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Então, complementando a 

pergunta. O senhor nunca disso isso para ele então: Ministro, o senhor 

tem 50 (cinquenta) milhões daqui mais cem daqui. Isso nunca foi 

colocado para ele? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, o que ele sabia, o que Guido 

sabia era o seguinte: que ele tinha um crédito comigo decorrente de uma 

contrapartida específica, que veio de 2009, de cinquenta milhões. E que 

ao longo do tempo, eu disponibilizei para eles, aí de uma maneira sem 

contrapartida específica, valores adicionais. Então, o que ele sabia é que 

ele tinha um montante comigo 150 milhões de uma contrapartida 

específica. Mas essa história da conta Italiano e da conta pós Itália, era 

uma coisa interna nossa, porque era uma maneira que a gente tinha de 

ratear entre as empresas. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - 0k. Última pergunWWQi4lito, 

inclusive hoje aqui, pelo senhor Fernando sobre, até porque o senhor 

também sabe, a última planilha que nós temos aqui é de 31 de março de 

2014, não há informações mais atualizadas, aqui o que a gente espera 

obter mais para frente. Essa planilha ela aparece um pagamento de 

S dezesseis milhões de reais para o João Santana e a Mônica Moura. Posso 

concluir, então, por aquilo que o senhor disse que os desembolsos 

presidenciais da campanha só se deram a partir de maio e que esse valor 

de março era referente a outro assunto? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, não. Eu acho que pode muito 

bem ser gastos pré-campanha para 2014. Isso eu não posso te dizer não. 

Eu consigo dizer que tudo que foi a partir de maio foi, com toda certeza, 

para a campanha de 2014. O que foi pedido no início de 2014 eu não 

posso precisar se foi outros compromissos passados com João Santana, 

decorrentes de contas a pagar, de campanhas municipais ou já eram 

contas ... despesas com relação a 2014, porque os partidos, às vezes, 

começam a gastar antes. Então, não sei precisar. Apenas e, na verdade, o 

Guido me pedia para João Santana. Algumas vezes ele mencionava: Olha 

Marcelo tenho conta a pagar de tal campanha. Que não é caso, mas ele 

mencionava, mas eu não consigo precisar. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - Marcelo, 

deixa eu tentar contribuir aí com esse raciocínio eu me recordo que D. 

Mônica teria solicitado ao Ministro Guido um complemento de anos 

anteriores, de campanhas anteriores, por ela estar se queixando que ela 

tinha ficado no vermelho. Então, realmente, esse pagamento até março 
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de 2014 refere-se a períodos anteriores e não a campanhas futuras de 

2014, que só seria em outubro. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Eu agradeço seu Hilberto e 

estou satisfeito. Muito obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio. Só para esclarecer também aos 

Doutores Alexandre, 	Luciano e 	Elaine, que também está aqui agora, 

apenas uma questão pontual também que diz 	respeito à 	divergência 

anterior, mas hoje nós ouvimos o senhor Fernando Migliaccio que está 

conosco também junto com o Doutor Carlos Chamas, que apenas uma 

questão pontual que será feita pelo juízo logo mais é ele vai participar do 

ato. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Boa tarde, queria dividir as 

minhas indagações em dois pontos, um dos partidos coligados e o 

segundo sobre João Santana. Mas antes disso, queria perguntar ao 

depoente Marcelo Odebrecht se a conta"Itália" ela se tornou a "pós-Itália" 

ou se as duas continuaram em aberto. 

Ministro - Não há controvérsia aqui, doutor. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu fiquei com essa dúvida. Na 

minha cabeça é uma coisa só. 

Ministro - O Dr. Marcelo, tanto em Curitiba como aqui, hoje, esclareceu 

que essa divisão entre conta "Itália" e conta pós Itália era para uso 

interno, apenas para poder vincular com as empresas da ho/ding em 

termos de responsabilidade financeiras. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas mesmo interLiam'e g eria 

saber se existia a Itália e a... mesmo internamente. 

Ministro - Seria isso Sr. Marcelo? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Ministro, o senhor está certo em 

relação ao Guido. Quer dizer, para o Guido Mantega não existia diferença 

de conta. Guido sabia que tinha comigo um montante que somava 150. O 

que existia de diferente é que na conta Italiano existia uma parcela que 

não era do conhecimento do Guido e que era ainda da minha relação com 

Palocci. Então, tinha uma parcela que, inclusive, remanesceu um saldo, 

que era de uma era de minha relação com Palocci. Então, tinha uma 

parcela com o Palocci, tinha cinquenta... 

Ministro - Agora, esse saldo, apenas para ficar claro, integrava os 150 

milhões, ou não? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não. Esse saldo não estava. Mas o 

que aconteceu? A partir de 2011, foi por isso que eu mantive 

internamente as duas contas, só tinha a conta Italiano. A conta Italiano 

chegou em 2011 e eu dividi ela em três sub saldos: um, era gerido por 

Palocci, que ele pedia ainda era um valor mínimo. Tinha um que era 

gerido por Palocci para.. .é uma conta aí, como não vem ao caso, talvez... 

aqui... 

Ministro - Não precisa mencionar. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - E tinha um cinquenta milhões que 

era do Guido. Tinha, então, portanto, um saldo de talvez de cinquenta 

milhões da conta Italiano que ficou para o Palocci que era coisa antiga e 
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que só esse crédito só seria desembolsado a pedido do Palocci. Isso Guido 

não tinha conhecimento. Para Guido, o que ele tinha conhecimento eram 

cinquenta milhões mais cento e poucos milhões. Era só o que ele tinha 

conhecimento. E a razão de ter duas contas também, internamente, 

porque cada conta tinham as empresas que tinha concordado comigo em 

ser a fonte de recursos para essa conta. Então, a conta Italiano tinha uma 

fonte de recursos e a fonte pós Itália tinham outras empresas que eram 

fonte de recursos... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pagamento depois de 2011. 

Ministro - É, para mim, ficou absolutamente claro. Eu imaginava que os 

valores remanescentes daquele crédito do Ministro Palocci tinham sido 

completamente incorporados na conta pós Itália, mas pelo que eu ouvi 

agora a pós Itália eram aproximadamente 150 (cento e cinquenta) 

milhões para, digamos na posição de março de 2014, mas havia 50 

(cinquenta) milhões, aproximadamente, remanescentes daquela conta 

anterior Itália. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Eu acho que isso, eram uns trinta, 

quarenta milhões. Eram trinta ou quarenta milhões que eram 

remanescentes da conta "Itália", que eu só desembolsaria a pedido do 

Palocci. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Os recursos da eleição 2014 

seriam descontados só da conta pós "Itália" ou da também da "Itália"? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, se fosse pedido pelo Guido eu 

descontaria do valor dele. Se fosse pedido pelo Palocci, que não pediu, eu 

descontaria do valor dele. Para mim era de quem pedia. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) 	Entao, se foss_PaFI / nta 

"Italiano", se fosse Guido, conta "pós-Italiano". Sempre assim? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - É e Palocci não se envolveu na 

eleição de 2014. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sobre os cinquenta milhões, o 

que eu entendi era o saldo original da conta "pós-Italiano"? Que era 

aquele do Guido, certo? Aquele que veio depois ( ... ) de dezenove para 

dez? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, 50 (cinquenta) milhões é o 

saldo da conta "Italiano"que era do Guido, que era gerido pelo Guido e 

que não foi usado em 2010 e ficou para ele usar depois. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Isso. Eu queria lhe perguntar o 

seguinte, se o senhor sabe explicar isso: porque que esse dinheiro não 

teria sido usado em 2010? 

~ 40 	Ministro - Mas isso foi explicado lá em Curitiba e me corrija se eu estiver 

equivocado. Não foi usado em 2010, segundo o Sr. Marcelo Odebrecht 

afirmou em Curitiba, porque, primeiro, aparentemente não houve 

necessidade e, segundo, porque houve quase um esquecimento em 

relação àquela campanha eleitoral de 2010. Estou correto senhor Marcelo. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Esse esquecimento na verdade foi 

que o Guido acabou não participando dela. Então, esse esquecimento no 

termo de que o Guido não participou dela. Eu acho que quando ele fez o 

pedido para mim, na minha visão, eu acho que ele esperava que teria um 

papel na campanha de 2010 que acabou não tendo. Quem assumiu esse 
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papel foi Palocci. E também pelo motivo que o senhor está falando, 

provavelmente, não precisava do recurso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- Isso é importante saber. 

Voltando para os 50 (cinquenta) milhões que o senhor atribui a esse 

pedido de contraprestação do Guido. Naquela época, em 2009, o Palocci 

sabia que o Guido havia pedido isso? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) 
- Sabia. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- Palocci sabia? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) 
- O Palocci sabia desses cinquenta 

milhões. Ele não sabe dos outros 100 (cem) milhões que eu acertei depois 

com o Guido e o Guido não sabe de nada do que eu acertei com o Palocci. 

A única coisa que os dois sabiam era dos 50 (cinquenta) milhões. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- Só para eu entender. Se o 

Palocci quisesse usar, porque ele foi para a campanha de 2010, se ele 

quisesse usar os 50 (cinquenta) milhões ele poderia pedir? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) 
- Não o meu alinhamento com ele era 

de que esses 50 (cinquenta) milhões só seria pedido pelo Guido. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- Tá bom. Agora queria perguntar 

sobre dois tópicos. O primeiro tópico é sobre esse da ajuda dos partidos. 

O senhor já disse aqui, senhor Marcelo, que o senhor Guido Mantega 

esteve com o senhor e pediu uma ajuda oficial, primeiro, à campanha e o 

senhor disse que não poderia, naquele momento, ajudar na campanha e 

que, aí, se chegou a essa ideia, essa solução, de ajudar os partidos 
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coligados. O Sr. Guido nesse momento pediu que a ajuda Ifosm4lxa 

2? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, ele basicamente me pediu 

assim: já que você não pode mais fazer doação oficial, você consegue 

resolver esse compromisso. E eu falei que como era uma coisa mais 

dispersa, posso ver, O Guido nunca ... fora a questão João Santana, que ele 

sabia que efetivamente era Caixa 2, o resto ele não entrava em... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E como a partir desse pedido o 

senhor falou que ia ver como resolver, a sua intenção era que essa 

colaboração fosse em Caixa 1 ou Caixa 2? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Para mim era indiferente. A partir do 

momento que eu autorizava ... ele pedia o valor, depois alguém 

operacionalizaria. Obviamente, que havia aquelas questões: Caixa 1 já 

tinha estabelecido o limite de 120. Ou seja, você acaba criando vários 

checks and balances, mas não era, não cabia a mim, eu não atentava a 

isso. É como disse para o.... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quando foi essa reunião do 

senhor com o senhor Guido Mantega? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - É como eu disse para os senhores, 

felizmente ou infelizmente, quer dizer, e provavelmente infelizmente 

ninguém, a questão de Caixa 1 e Caixa 2 era tratado no Brasil com a coisa 

mais natural do mundo. Infelizmente, essa é a realidade. Às vezes quando 

a pessoa pedia a contribuição a um determinado empresário nem entrava 

no mérito se era Caixa 1 ou Caixa 2. Depois, quem operacionalizava é que 

fazia questão. Provavelmente... Mas essa é a realidade. 
41 
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Ministro - O senhor já respondeu a esta pergunta lá em Curitiba quando 

afirmou que se reuniu com dezenas ou centenas de vezes com o Ministro 

da Fazenda, fosse o Ministro Palocci ou o Ministro Guido Mantega. Então, 

eu peço ao Dr. Flávio para concentrar em questões que não tenham sido... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esse aqui é um fato específico 

porque é um pedido em uma reunião. É importante saber quando houve 

essa reunião. O senhor se recorda quando houve essa reunião? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Essa dos partidos políticos? 

Juiz Federal Eleitoral - Sim. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Foi entre maio e julho, no máximo 

agosto. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - De qual ano, por favor? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Olha, eu tenho impressão, porque 

veja bem, eu coloquei aqui na minha nota um codinome, porque a minha 

nota, eu colocava o seguinte, eu colocava o valor/7. Por que barra 7? 

Porque quem olhasse minhas notas ia pensar que era uma reunião de 

julho. Então, esse pedido deve ter sido em junho ou julho. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O ano, por favor. Ou o senhor 

não sabe? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Dois mil e quatorze. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Em 2014, junho ou julho. 

Perfeito. 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) - Estamos falando clus 	es, 

quero dizer dos 50 originais que acabaram sendo entre junho e julho de 

2014. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Isso. Perfeito. Depois o senhor 

nos relatou aqui que se recorda que fez uma reunião com o Sr. Edinho 

Silva e com o Sr. Alexandrino sobre este assunto. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Para operacionalizar. Quer dizer, eu 

saí da reunião do Guido e depois tive uma reunião com o Alexandrino e 

com o Edinho para passar essa orientação que eu recebi do Guido de fazer 

a doação para os partidos. Foi aí que houve o problema da 

operacionalização que não ocorreram os 54 (cinquenta e quatro) milhões 

e que eu combinei com o Guido de o Edinho falar diretamente com o 

Alexandrino porque estava gerando curto circuito a gente ter sempre que 

se reunir a três. 

00 	
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor se recorda a data 

dessa reunião? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Ministro, com todo o respeito ao Dr. 

Flávio Caetano, mas me parece que a linha de depoimento está fugindo 

totalmente da acareação, mas não é isso que está acontecendo aqui. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Desculpe, mas é uma pergunta 

específica. Eu preciso saber quando houve a reunião. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Mas acareação é uma coisa, 

reinquirição é outra. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas eu não estou reinquirindo. 

Me parece que isso é fato específico. 

Ministro - Veja, aqui, a pedido mesmo dos eminentes advogados dos 

depoentes eu, como juiz da causa, estabeleci os parâmetros objetivos 

para esta acareação. Tenho sido extremamente liberal no sentido de 

deixar liberdade absoluta de perguntar. Estou tolhido pela minha própria 

decisão. Eu peço que as perguntas sejam relacionadas àquelas dúvidas 

que tínhamos quanto a valores e não em relação a datas, porque datas 

não constam da minha decisão sobre esta acareação. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então, poderia ser possível que, 

no momento posterior, que eu pedisse a reinquirição então? E o senhor 

vai apreciar se é o caso ou não. Então, preciso perguntar isso, porque não 

tem jeito. Continuando em relação aos partidos, quero saber se o Senhor 

Marcelo Odebrecht autorizou, portanto, Alexandrino para que procurasse o 

Hilberto Silva? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, o Hilberto, não, o Edinho Silva. 00 
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não, o Alexandrino ou para 

operacionalizar internamente... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Ministro Herman Benjamin, vou 

pedir pela ordem mais uma vez a interrupção de Vossa Excelência porque 

nós continuamos saindo do objeto da acareação. Tenho todo o apreço pelo 

Doutor Flávio Caetano, mas me permito manifestar a minha mais 

veemente objeção a isso por considerar exatamente as balizas que foram 

postas no despacho do Relator em relação à acareação. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Deixa eu só ntPf5n . O 

Marcelo disse o seguinte: eu fiz uma ajuda para os partidos políticos 

coligados a pedido do Senhor Guido Mantega e esse pedido que foi feito 

por ele foi um pedido, não se pediu Caixa 2 naquela reunião, certo. Depois 

houve a acusação aqui de que esse pagamento seria em Caixa 2. Eu 

S 	preciso saber quem é que organizou lá dentro para que se fosse pago 

oficialmente o Caixa 2. Essa é uma acusação séria. Seu puder fazer isso 

em outro momento eu faço, mas que aqui é uma oportunidade importante 

para isso, parece-me que é. 

Ministro - É, pode fazer essa pergunta. Mas aí, vou pedir depois. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu tenho dois tópicos, 

Excelência, tópico dos partidos e tópico do João Santana. 

Juiz Federal Eleitoral - Só fazendo uma ponderação ( ... ) é exatamente 

porque se a gente com o cumprimento de ( ... ) e realmente quando surgiu 

dúvida que foi aí ( ... ) foi a definição de quantitativo. É que voltando todo 

esse tópico a gente acaba reinquirindo e não sei se ficaram omissões. 

Acho que a gente pode até oportunizar, depois das transcrições. Se ficou 

dúvida realmente por não ter sido esclarecida lá, solicitar, mas a questão. 

Ministro - Eu só queria lembrar que a minha decisão para esta 

acareação foi publicada e poderia ter sido objeto de manifestação por 

qualquer um dos advogados pedindo a redução do seu objeto ou a 

ampliação do seu objeto. Aliás, houve uma segunda decisão, foram duas 

decisões. Primeira decisão genérica. A segunda decisão respondendo a 

questionamento legítimo dos eminentes advogados dos depoentes. E nada 

45 
ADEn. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Primeira Acareação 	 Data: 10/3/2017 



4 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

impediria que qualquer um dos advogados aqui presentes tivesse pedido 

também a ampliação desta. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Desculpe, Ministro, mas parece 

que ninguém recebeu esse despacho com esse teor. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Esse é o despacho, datado de 

ontem. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas publicou? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Bom, eu fui intimado. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Porque nós não fomos. Pode ter 

havido um erro nosso aqui, mas nenhum dos advogados recebeu isso. 

Juiz Federal Eleitoral - Só para deixar claro que também é a posição 

da Corregedoria, não é, o Sérgio, por favor, vou te pedir para.. .foi esse 

despacho que está nos autos sigilosos, porque ele não foi para a internet, 

e a razão é exatamente pelo fato de se referir a fatos do depoimento. ( ... ) 
69 e a intimação foi realizada por contato eletrônico e por meio eletrônico. 

Ministro - Mas eu quero saber esse segundo despacho foi informado aos 

advogados? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Que é esse daqui. 

Ministro - Foi? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Eu vou dizer o que aconteceu 

comigo: foi enviado um e-mail ontem à noite. Depois o Dr. Bruno 

mandou. Veio um e-mail - esse que o Dr. Renato falou com duas 

decisões. Nessas duas decisões, não havia essa terceira. Eu respondi o e- 
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mail para a Márcia, falei: Márcia, onde está o despacho araéjcsso 

para ver os pontos, enfim, e ela mandou para mim. Não sei se enviou 

para os outros advogados. Para mim foi enviado, porque não tinha esse e 

eu perguntei onde estava, porque eu fiquei na dúvida sobre... 

• 	
Ministro - Eu aqui tenho uma regra de ouro: palavra de advogado vale. 

Doutor Flávio afirma que não recebeu e, portanto, a sua palavra vale para 

mim. Vai perguntar o que quiser. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Consignada a objeção do Ministério 

Público em ata, Excelência. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Vou procurar ser breve, Ministro. 

Ministro - Agora, vou pedir formalmente. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Porque senão eu até perdi o fio 

da meada, mas vamos voltar. 

Advogado (Luciano Feldens) - Ministro, permite um esclarecimento? 

Ministro - Pois não. 

Advogado (Luciano Feldens) - Apenas um esclarecimento até aqui 

agora. Estamos diante de uma chuva intensa aqui e talvez eu não tenha 

lhe ouvido tão bem. Apenas para esclarecimento da defesa. Vossa 

Excelência se referiu a um despacho, creio que um dos que tenha 

provocado essa decisão fui eu ao fazer um pedido... 

Ministro - Foi, Vossa Excelência, mas também o Dr. Alexandre. 

Advogado (Luciano Feldens) - Porque que é da própria natureza da 

acareação nós termos um escopo delimitado, fato determinado sobre o 
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qual recai uma controvérsia entre depoentes. Em nenhum momento nós 

estamos manifestando qualquer objeção material e temos todo o interesse 

em continuar colaborando. Todavia, ao assumir áreas de reinquirição, a 

única dificuldade que aponto e, pela própria condição do depoente de não 

ter acesso à totalidade dos documentos, é de nós não termos aqui uma 

resposta à altura da desejada, porque a preparação para o ato se dá nos 

limites daquilo que foi decidido. Então... 

Ministro - Doutor Feldens, Vossa Excelência está coberto de razão. A 

acareação pressupõe a necessidade de participação dos acareados para 

responderem as perguntas feitas pelos interessados. O que estou 

observando é que perguntas estão sendo feitas não às três testemunhas 

acareadas, mas estão sendo feitas numa espécie de renovação ou 

complementação de inquirição do Doutor Marcelo Odebrecht. Eu quero 

aqui, como já disse, ser o mais liberal possível, mas peço ao Doutor 

Flávio, dentro dos limites, que possa se restringir sem, digamos, um 

controle absoluto ou matemático a perguntas que demandem a Op  
participação, o esclarecimento de duas ou três testemunhas. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Senhor Relator, antes de Vossa 

Excelência dar continuidade ao ato, apenas para formalizar a objeção, eu 

gostaria só de assinalar e com todas as vênias renovadas ao Doutor Flávio 

Caetano, que o fato de Sua Excelência não haver sido intimado desse 

despacho, não desnatura o conteúdo do ato judicial de acareação. Ele é 

dado pela Lei Processual Civil e, em sendo assim, a manifestação do 

Ministério Público aqui é que seja observado exatamente o escopo tal 

como delineado. Não apenas no despacho de Vossa Excelência, mas 
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sobretudo no Código de Processo Civil nesse tópico especifcarrrTe_aste 

ato processual, sob pena inclusive de comprometê-lo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Excelência, também me parece 

que a melhor solução talvez fosse essa, pelo seguinte motivo: eu vou 

• 	querer reinquirir os três. Eu não fui intimado. Claro que está levando 

prejuízo à defesa. Tem perguntas que eu iria fazer e não posso fazer. Não 

quero atrapalhar o ato, mas... 

Ministro - Nos termos da legislação, a fixação do campo da acareação 

pode ser feita inclusive no início da audiência. É uma regra que todos nós 

conhecemos. Eu é que tomei a iniciativa de fixar, respondendo à 

solicitação dos advogados dos acareados com antecedência. Mas aqui eu 

poderia, como ocorre todos os dias - e aí o Doutor Carlos pode ajudar, os 

que são da área criminal; Doutor Alckmin também é da área criminal; 

aliás, praticamente todos aqui fazem também Direito Penal - ocorre 

acareação com muita frequência nesses termos. Portanto, eu gostaria que 

00 	nós nos limitássemos a esses pontos. Se houver alguma coisa que fuja 

desses pontos, se Vossa Excelência puder me passar, eu faço a pergunta. 

Pode falar oralmente, mas antes, em vez de dirigir diretamente, eu 

gostaria de saber do que se trata. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Voltando ao tópico que estamos 

tratando sobre os partidos coligados. Senhor Marcelo já explicou, já disse 

da reunião do Senhor Guido Mantega e do Senhor Edinho Alexandrino e a 

pergunta que eu faço é se o Senhor Marcelo Odebrecht autorizou o Senhor 

Alexandrino Alencar a procurar Hilberto Silva para, dentro do 

departamento de Operações Estruturadas, realizar esse apoio. 
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Ministro - Aí é uma pergunta que eu vou deferir, porque exige, a rigor, 

a colaboração de dois dos depoentes. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - É 	que 	não 	funcionava assim, 
entendeu, Doutor Flávio? Na verdade, a decisão de ser Caixa 2 ou Caixa 1 

eu não sei precisar se ela veio das nossas limitações que Alexandrino 

tinha que se ater ao montante global. Eventualmente, iria conversar com 

PCdoB e o PCdoB, a gente já tinha um valor global que esse valor 

passava. Eu não sei precisar se veio do Edinho ou não sei precisar se veio 

do próprio interlocutor do outro lado. Agora, se fosse Caixa 2, alguém 

teria de entrar em contato com alguém do Hilberto para solicitar o Caixa 

2. Se fosse Caixa 1, não. Eu não sei precisar essa informação. 

Ministro - Se eu entendi bem - e aí o Sr. 	Hilberto pode também 

contribuir - se foi pago pelo Setor de Operações Estruturadas, Caixa 1 

não seria. Estou correto? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) - Eu não fui procurado por 

Alexandrino. 

Ministro - Mas a pergunta que eu fiz ao Sr. Marcelo. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, Excelência, não. O pessoal de 

Operações Estruturadas não tinha a ver ao Caixa 1 sair da contabilidade 

oficial da empresa. Lembrando ao senhor que, se Alexandrino acertava 

eventualmente o Caixa 2, não necessariamente seria ele que pegaria a 

autorização. Esse valor seria pedido para alguém que tinha autorização de 

ajudar Caixa 2 e sairia no fluxo normal. O pessoal do Hilberto não saberia 

distinguir do que era o que não era. Não sei se está claro. 
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Ministro - Está claríssimo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu fiz essa pergunta porque 

foram dois os depoentes que falaram nesse tema, o senhor Alexandrino e 

o senhor Fernando, então queria saber também se o senhor Marcelo 

00 	Odebrecht autorizou o senhor Fernando Reis a procurar o senhor Hilberto 

Silva para fazer pagamento para partido coligado. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, Fernando foi outra questão. 

Veja bem, tinha alguns ... alguns dos interlocutores que me foi informado 

por Guido, Guido me pediu para procurar esses e depois Alexandrino 

alinhou com Edinho. Algum desses interlocutores eu sabia quem dentro de 

casa tinha relação com eles. Especificamente, eu me lembrava que o Ciro 

Nogueira, a relação dentro de casa era do Cláudio Meio, eu me lembrava 

que o Kassab tinha relação com Júnior e com o Luís Bueno e me lembrava 

que o Lupi tinha relação com o Fernando Reis. Quando a gente já tinha 

uma pessoa dentro de casa que já tinha relação, foi ela que foi falar com a 

pessoa que houve essa orientação do Guido e do Edinho. Nem sei se 

utilizou o nome do Guido, talvez tenha utilizado só o nome do Edinho. 

Quando a gente não tinha m contato interno, foi o Alexandrino que deve 

ter feito isso alinhado com Edinho Silva. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E aí a pergunta, do mesmo 

tema, mas aí é para o senhor Hilberto é se ele tratou desse tema com o 

senhor Alexandrino e se tratou desse tema com o senhor Fernando Reis. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) - Não, com nenhum dos dois. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Agora, eu tenho em relação ao 

João Santana. 
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Ministro - E precisaria tratar, caso houvesse a necessidade do 

pagamento, como houve o pagamento, segundo consta? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) - Ele teria que solicitar, não é? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É isso que quero saber, se ele 

fez o pagamento. 	 •• 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) - Ele teria que solicitar. No caso de 

Alexandrino ele teria que solicitar e teria que ter a aprovação de Marcelo. 

No caso de Fernando Reis, ele teria que solicitar e aprovar. 

Ministro - Hoje aqui foi ouvido, também o senhor Fernando e eu para 

evitar a necessidade de uma nova audiência, pedi tanto ao seu advogado 

Doutor Carlos, como ao senhor Fernando para permanecerem um pouco, 

exatamente para esclarecerem questões que dissessem respeito ao seu 

depoimento. E algo que o senhor Fernando mencionou na audiência de 

hoje é que havia um sistema que ele chamou de chinese wall, de Muralha 

da China. Ou seja, de compartimentalização das informações. E, daí, eu 

gostaria, se os advogados não se opuserem, eu me refiro aos advogados 

dos outros depoentes, de nós aproveitarmos a oportunidade com o intuito 

de evitar uma nova acareação, de já ouvir do senhor Fernando alguma 

coisa a respeito do que foi dito aqui, hoje, por ele sobre esse tema 

específico. Há alguma oposição? Eu agradeço. Senhor Fernando, o senhor 

hoje no seu depoimento já mencionou esses pagamentos, poderia, na 

medida em que o Sr. Hilberto, aparentemente, não tomou conhecimento 

dele ou não passou de uma maneira clara por ele, poderia dizer como isso 

foi operacionalizado? 
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Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Acho que-a~ pgou 

um pouco o bonde andando, Excelência. Qual o pagamento específico? 

Ministro - Ah, desculpe. Foi o pagamento dos partidos Coligação. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - O que eu tinha 

IS 

	

	comentado anteriormente ... o que expliquei anteriormente hoje à tarde, 

para tentar ilustrar essa cadeia de comando e de responsabilidades, é que 

outros LEs eram pré-autorizados por Marcelo. 

Ministro - LEs, para a Taquigrafia, é Líderes Empresariais. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Líderes empresariais, 

eram pré-autorizados por Marcelo a fazerem as requisições daquela 

maneira que eu expliquei bem detalhada. Via Bira, no sistema, que 

chegava para mim numa planilha e eu pagava. Como o Hilberto acabou de 

dizer, Alexandrino não é LE, então ele teria que ter autorização de 

Marcelo. Não obrigatoriamente teria que passar para Hilberto, ele poderia 

ir direto a Bira, com autorização de Marcelo, e apareceria para mim numa 

planilha. Por uma questão de gestão, Alexandrino foi algumas vezes à 

minha sala para saber como estavam cada rubrica de cada pagamento. 

Por isso então de que em 99% (noventa e nove por cento) dos casos, eu 

não ter acesso ao destinatário final, e, desta feita, eu tive porque ele me 

cobrava: "como que vai ser o próximo? Como vai ser o PDT? Como vai ser 

o Kassab? Como vai ser esse ou aquele?". Então, desta maneira, estava 

absolutamente dentro das regras definidas, que eram: estavam 

autorizadas por Marcelo? Estavam; Alexandrino podia autorizar sozinho? 

Não; Marcelo autorizou? Autorizou; tinha necessidade de falar com 

Hilberto? Não; apareceu na planilha, e por uma coisa de controle de follow 
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up, o Alexandrino ia, de vez em quando, à minha sala para saber o status 

dos pagamentos e como que era feito as parcelas. 

Ministro - Algum esclarecimento complementar, Dr. Flávio? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Mas os 27 (vinte e sete) 

( ... ), claro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O depoente Fernando se referiu 

agora ao Sr. Bira. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - É Ubiraci, que citei pela 

manhã. Ubiraci. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Qual é a função dele nisso, 

porque ele é um personagem que não apareceu? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Não, eu falei de manhã, 

logo no começo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É, mas não entendi que o Bira 09 era o Ubiraci. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Sim, Ubiraci dos Santos 

era o responsável em receber os pedidos dos Líderes Empresariais, fazer 

um cheque contábil. Não sei muito do trabalho dele. Não sei se ele 

checava com o Marcelo, mas, enfim, ele que colocava os valores para 

minha área fazer os pagamentos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas, nesse caso específico, qual 

foi o papel que ele fez? 
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Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Ele ali ntüoRW3me 

dos... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Só para eu entender a dinâmica. 

Começou com O Alexandrino procura o Bira, é isso? Com uma autorização 

09 	do Marcelo? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Não sei se o Bira... Se o 

Ubiraci.. .Se o Alexandrino procurou diretamente o Ubiraci ou se o Marcelo 

autorizou. Não sei. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Então, viria, ou 

diretamente do senhor Marcelo ao senhor Ubiraci, ou o Alexandrino iria ao 

senhor Ubiraci, é assim que funciona? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Com autorização de 

Marcelo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Autorização verbal ou escrita? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Normalmente, escrita, 

mas deve ter ( ... ). 

Ministro - O Sr. Marcelo Odebrecht era o dono de tudo isso daí. Um 

pensamento dele seria cumprido desde o presidente de uma das empresas 

até o peão lá na obra. Não sei se estou exagerando, Sr. Marcelo, enfim, 

na descrição que faço. Não deve ser muito acurada, mas é apenas para 

facilitar aqui o diálogo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sim, mas a forma é importante. 

Se foi por e-mail, é uma coisa; se foi verbal, é outra; se não houve, é 

outra. Isso é importante. O senhor sabe? 
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Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Não, não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ubiraci sabe? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Não sei. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) - Doutor Flávio, não só foi incluído 

o nome de Ubiraci, como... Meritíssimo, o Senhor Ministro, talvez possa 1 
clarear, eu fiz um desenho quando botei o nome dele no processo. Não sei 

se o senhor se recorda que eu fiz um desenho de três quadros diferentes; 

três quadros, não era para um interagir com o outro. Eu falei que ele tinha 

responsabilidade de fazer as requisições. 

Ministro - Bem, vamos continuando então. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Excelência, eu posso talvez dar... 

Veja bem, é que eu tenho esse tema da Coligação... Posso falar, 

Excelência? 

Ministro - Claro. 	

ep Depoente (Marcelo Odebrecht) - Esse tema da Coligação foi fruto, 

inclusive, de uma certa confusão que houve. O pessoal... Como era 50 

(cinquenta), depois foi 27 (vinte e sete), e eu... A gente achou depois um 

e-mail - é que ele está tentando achar aqui - que eu enviei na época 

para esclarecer esse assunto dos 27 (vinte e sete). A gente está tentando 

achar quem estava copiado, além de Alexandrino e Hilberto. Talvez o 

próprio Fernando tivesse copiado. Lembrando aos senhores o seguinte: se 

saia, se era uma coisa referente à conta Italiano, era autorizado por mim, 

mas esse recurso saia de uma das empresas que era fonte da conta 

Italiano. Então, na verdade, eu autorizava que saísse da conta Italiano, 
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que era uma conta escritural, mas quem autorizada o p 	to/fiIa a 

empresa que era responsável por assumir aquele pagamento dertro de 

uma distribuição que Hilberto ou Fernando definiam. Sendo claro, se na 

conta pós-Itália tinha 100 (cem) milhões, que a Braskem se 

comprometeu, ou 20 (vinte), que a Odebrecht Realizações se 

S 	comprometeu, o valor sairia de uma dessas duas empresas autorizadas 

pelo LE, porque fazia parte do valor que ele concordou comigo de 

disponibilizar para a campanha presidencial. Era assim que funcionava. 

Então, essa autorização teria que vir do LE, que era a fonte de recurso da 

planilha Italiano ou da planilha pós-Itália, mas, obviamente, com minha 

autorização de usar, porque a conta Campanha Presidencial para Dilma 

vinha com autorização minha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Marcelo, o senhor se recorda quais 

eram esses líderes no caso da Coligação desse episódio específico? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Nesse caso específico, é o que estou 

dizendo, quem pode precisar exatamente como foi o pedido e como foi 

pagamento é Alexandrino. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Alexandrino, não é? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - E parece que a informação que 

Alexandrino deu, a minha advogada está dizendo, parece que Alexandrino, 

esse caso específico, ele operacionalizou com Fernando. Então ele deve 

ter buscado autorização de um LE e operacionalizou com Fernando. Ele é 

que pode especificar, e deve estar, com certeza, nos relatos dele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está Ok. Doutores... 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu não acabei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Eu ia retornar ( ... ). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O Ministro fez a introdução, e o 

Fernando não participou. Não sei se colocou a participação dele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não. O único tema aqui que eu até ia fazer o W 

final, mas já aproveitar a participação do Fernando, e aqui, porque já foi 

perguntado ao Sr. Marcelo sobre esse episódio que numa primeira 

conversa, pelo que entendi, me corrija, Sr. Marcelo, que nesse primeiro 

pedido, nessa primeira reunião com o Guido, que teria aí exposto essa 

necessidade de apoio do montante de 50 (cinquenta) milhões para o Caixa 

1, isso não seria viável, um dos partidos que estaria envolvido seria o do 

Ministro Kassab, o PSB, e depois essas contribuição acabou sendo feita 

dessa forma pelos 27 (vinte e sete) milhões distribuídos entre alguns 

partidos, e o Sr. Marcelo não soube precisar se o Ministro Kassab teria 

recebido nessa distribuição da compra de tempo de TV, correto? O senhor 

não saber dizer? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Na verdade, no primeiro pedido 

estava incluído o Kassab e o valor de 10 (dez) milhões; o Ciro, em 10 

(dez), e o Antônio Rodrigues, do PR, em 17 (dezessete). Esses 37 (trinta e 

sete), tem até uma nota minha, esses 37 (trinta e sete) milhões, 

referente a esses três não foi pago por nós, foi cancelado, e, segundo a 

informação que Guido me deu, outra empresa fez esses pagamentos. Que 

eu não sei informar... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Perdão. No episódio dos 27 (vinte e sete) 

milhões, que é o segundo episódio, que foi operacionalizado pelo 
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Alexandrino, o senhor não soube dizer se o ex-Minist 	 eria 

recebido também, não é isso? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não, não recebeu. Veja bem, não foi 

outro episódio. Na verdade, teve um pedido original, que era cinquenta 

99 	e poucos; eu acabei não cumprindo ele, aí ele cancelou entre aspas 

comigo 37 (trinta e sete) e eu acabei operacionalizando só o restante, e 

nesse restante foi apenas o Eurípedes Júnior, o Lupi, o Marcos Pereira, o 

Fábio Tokarski. Esses foram o que receberam no total 27 (vinte e sete) 

milhões. Quer dizer, eles, em nome do partido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nesse ponto específico, no depoimento do 

senhor Fernando, houve a descrição de um depósito também para o 

Ministro Kassab. Não isso, Sr. Fernando? Vou pedir para o senhor trazer a 

informação para ele. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) - Isso. Eu só associei esse 

pedido e soube desse pedido, de novo, não sabia de quase nada, mas 

esse eu soube, porque junto com a planilha dos partidos, que eu não 

posso afirmar se tem a ver com o mesmo evento ou não, mas junto, 

estava junto na planilha, tinha um valor que eu até que dei o nome, a 

gente colocou, agora não sei se foi "esfirra" ou "tabule", e que eu 

perguntei para o Alexandrino, e ele falou que era o Kassab. Eu perguntei: 

"Mas, o Kassab?". Ele falou: "É, porque a Dilma pediu". Estou contanto o 

que ele me falou. Mas então está na planilha junto, agora, se é o mesmo 

evento e se ele tem a ver com o mesmo bolo, eu não sei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Marcelo, sobre esse episódio específico, 

senhor tem conhecimento? 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não. Aí eu acho que é confusão 

mesmo da época, porque houve o pedido, depois o cancelamento. Da 

conta Italiano acabou não saindo nada para Kassab. Se foi feito outro 

pagamento para Kassab, foi decorrente de... Autorizado por outro 

empresário. Nada a ver Duma com Guido, pode ter ocorrido uma confusão 

pelo momento. E Alexandrino mesmo pode ter se confundido. 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) - Acho que faz sentido, 

porque não lembro de Marcelo ou Hilberto ter me pedido para descontar 

esse valor da planilha Italiano. 

Ministro - Ou seja, pelo que entendi, o pagamento existiu, mas não da 

conta pós-Italiano e, portanto, não associada diretamente a esse episódio 

que estamos analisando aqui de campanha dos partidos políticos. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O Alexandrino não disse que 

ele pagou o Kassab. Alexandrino elencou quatro partidos, que não estava 

o PSD, de Kassab. Uma coisa é se saiu ou não da conta Italiano. 

Ministro - Quem fazia os pagamentos era, pelo que entendi, quem 

cuidava e até anotei as expressões utilizadas no início... O Senhor 

Fernando cuidava do cronograma de pagamentos, ou seja, quando 

chegava no Sr. Fernando, já não tinha mais volta, era pagamento. Foi dito 

aqui pelo Sr. Hilberto. Depois que pagava, não tinha mais volta, ou seja, 

pelo que entendi, pagamento houve. Não há divergência entre o Sr. 

Marcelo Odebrecht e o Sr. Fernando, nem o Sr. Hilberto, porque o que se 

está dizendo, o que o Sr. Marcelo Odebrecht afirma é que não saiu da 

conta pós-Italiano; portanto, se pagamento foi feito, foi por outra 

empresa do Grupo ou decorrente de pedido de outra empresa do Grupo, 
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Mantega e, posteriormente, pelo Ministro Edinho Silva. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Acho que a controvérsia, só 

para contribuir Ministro, está se dando entre o Alexandrino e o Fernando. 

Não é com eles aqui. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o detalhe é que a gente não tem como 

saber se o episódio se refere a (...), se refere ao mesmo episódio da 

coligação. 

Ministro - Aqui, o que se está dizendo... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Só se é outra origem. 

Ministro - No caso do PSD, o que foi dito - vou repetir e, por favor, me 

corrijam - pelo Sr. Fernando é que pagamento houve, mas não 

necessariamente decorrente desse acordo que foi feito entre o Ministro 

Guido Mantega e o Ministro Edinho Silva. Na medida em que havia a 

diluição de outros pagamentos não associados diretamente à campanha 

presidencial entre os vários líderes com poder de determinar pagamento, 

pelo que entendi, é bem possível que tenha havido uma determinação de 

outra pessoa, mas não do Sr. Marcelo Odebrecht. Corrijam-me se estou 

equivocado. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - O Senhor está preciso, quer dizer, 

não houve pagamento a Kassab a pedido do Guido e da conta Italiano e 

com o meu envolvimento. Se houve pagamento a Kassab, foi definido por 

outro empresário, outra empresa, sem relação com a campanha 

presidencial. 
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Ministro - O Sr. Benedicto se lembra desse pagamento ao PSD de seis 

milhões? 

Depoente (Benedicto Júnior) - Ministro, eu não me lembro. Esse 

assunto específico dos partidos, eu não participei. Tenho relatos 

específicos sobre doações de campanha a partidos e a candidatos dentroI 

da minha colaboração. Mas esse específico, eu não me lembro dessa data. 

Ministro - Não tem problema. Não precisa querer se lembrar de algo 

que não se lembra. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esse segundo tópico era em 

relação ao João Santana. O Sr. Marcelo Odebrecht nos disse - foi isso que 

ele disse - que a partir de maio os pedidos de Guido Mantega em relação 

a João Santana seriam referentes à campanha de 2014. Quero saber se o 

Sr. Guido Mantega foi expresso ao dizer isso: é para a campanha 

presidencial de 2014. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Só para lembrar, Excelência, é o 

seguinte: o que aconteceu e foi claro ( ... ), mais ou menos em maio, até 

então, o Guido, em alguns casos, havia pedido doação para complementar 

uma necessidade do PT que era via Vaccari ou campanha municipal que o 

João Santana tinha participado. Quando chegou em maio de 2014, o 

Guido me informou que a Presidenta havia definido com ele que daqui 

para frente todos os recursos disponibilizados por nós seriam para a 

campanha dela e não mais para o PT. Por isso, aquela história que o meu 

( ... ) não era com o PT, era com a presidência. Então, sim, ficou definido a 

partir de maio que todos os pedidos feitos por Guido seriam para atender 

João Santana, na campanha presidencial da Presidenta Dilma, ou Edinho 
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Silva, também na campanha presidencial da Presidenta Di_m?E.'a 	rtir 

daí, não houve mais pedidos para o PT, Vaccari ou qualquer outra coisa 

que não fosse campanha presidencial. 

Ministro - Senhor Marcelo, o senhor está repetindo precisamente o que 

disse em Curitiba. Doutor Flávio, pode continuar. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Continuando, o Sr. Hilberto Silva 

falou a respeito de um e-mail do Sr. Marcelo Odebrecht para ele referente 

a agosto de 2014. Esse e-mail era para fazer pagamentos a Mônica 

Moura? 

Depoente (Hilberto Silva) - Perfeitamente. Era um e-mail onde ele me 

pedia que eu entrasse em contato com Dona Mônica para avisar ela que 

tinha um novo crédito de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) para ela. Esse 

e-mail existe. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu queria saber do Senhor 

Hilberto se esses pagamentos... 

Depoente (Hilberto Silva) - E-mail de Marcelo, no dia 10  de agosto de 

2014, às 18 horas 58 segundos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Se ele sabe se pagou, aonde e 

como? 

Depoente (Hilberto Silva) - Com certeza, foi aberto esse crédito e ela 

foi lá para fazer a programação dos pagamentos com o Doutor Fernando, 

que está aí e pode confirmar. 

Ministro - Doutor Fernando, por favor. 
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Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) - Sim. Como eu disse pela 

manhã ( ... ). Ela foi várias vezes, definiu o seu cronograma e ela recebeu 

todo o montante que eu combinei com ela. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - No início, foram só R$ 

16.000.000,00 (dezesseis milhões). 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) - Todo o montante que eu 

combinei com ela. Uma parte em reais e uma parte em dólar. Eu falei de 

manhã. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Ministro, o Senhor me permite, 

porque isso agora realmente tem uma divergência. O senhor disse que só 

se recordava de ter pago R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões) e que o 

senhor não lembrava se tudo era em real ou... mas que se recordava dos 

R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões). 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) - É o que eu recordo. Se 
teve mais, é porque não recordo. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - É que esses R$ 16.000.000,00 
(dezesseis milhões), pela 	planilha, 	foi em março, e esse e-mail é de 
agosto. Daí a pergunta... 

Depoente (Hilberto Silva) - São duas coisas diferentes, doutor. Os R$ 

16.000.000,00 (dezesseis milhões) so rfrnte 	cili'-i- 	' 

períodos anteriores, de campanhas anteriores e que ela teve prejuízo. Por 

isso é que foi em março. Esses R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) só 

foram pagos com o Fernando a partir de agosto, que é quando eu dei o 

sinal verde a ele para fazer. 

40P 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - O Senhor Fernhndô 	leçk'bra 

desse pagamento a partir de agosto. 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) - Eram muitos 

pagamentos ( ... ). 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Tudo bem. 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) - Mas que foi pago tudo 

foi, porque ela não reclamou de mais nada. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mais só duas perguntas ( ... ): se 

o Sr. Marcelo Odebrecht enviou esse e-mail para o Hilberto, falando sobre 

esse valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), e se ele sabe dizer por 

que o Sr. Guido pediria mais R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), se a 

campanha Dilma/Temer já estava pagando R$ 70.000.000,00 (setenta 

milhões) a João Santana? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Desculpe. Eu estava vendo 

S  exatamente a informação e não prestei... para checar o seguinte: eu 

tenho uma nota aqui de uma agenda minha com o Ministro Guido, onde 

na nota eu coloco, manuscrito, ou seja, foi um pedido dele durante a 

reunião, mais vinte JS. Essa nota dessa agenda deve ser justamente uma 

reunião que eu tive com o Guido e logo depois dessa reunião eu devo ter 

enviado esse e-mail para o Hilberto, pedindo os R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões). Então, eu só preciso depois checar qual foi a data dessa agenda 

aqui que vai bater com o e-mail. Desculpa, eu não escutei a pergunta 

porque eu estava vendo... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Perfeito. Pode refazer a pergunta. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor Marcelo, a minha 

pergunta é a seguinte... 

Depoente (Hilberto Silva) - Só para complementar, Doutor, no dia 02 

de agosto, Fernando manda um e-mail para mim, me informando que já 

avisou a Dona Mônica desse direito que ela tinha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor pode confirmar isso? 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) - Não me lembro, mas se 

ele está dizendo, eu acredito. 

Depoente (Hilberto Silva) - Mostra a ele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não é necessário. Bom, já mostra. Já que vai 

mostrar. O e-mail está aí, Sr. Hilberto? Está sem som. Senhor Hilberto, só 

para a gente... O senhor tem esse e-mail aí com o senhor ou não? 

Depoente (Hilberto Silva) - Eu tenho ele no computador, mas ele já 

foi juntado ao processo ( ... ). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Perfeito. 

Ministro - Agradeço. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, só reproduzindo a pergunta do Dr. 

Flávio para o Sr. Marcelo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor Marcelo Odebrecht 

mandou esse e-mail ao Sr. Hilberto, pedindo R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões) para João Santana em agosto. Eu pergunto se o Senhor Marcelo 

sabe informar por que se pediria mais R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) 
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quando a campanha estava pagando oficialmente R$ 70.00, 	,OO 

(setenta milhões) ao marqueteiro João Santana? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Eu não sei. Eles pediam ( ... ) a João 

Santana e, se estava dentro do limite que eu tinha disponibilizado, eu 

pagava. Não cabia a mim... Veja bem, a minha relação era a seguinte: eu 

havia disponibilizado o recurso, se ele pedisse para João Santana dez, 

vinte ou trinta, aquele valor eu já tinha disponibilizado "não me pertencia 

mais", "pertencia a ele". Se ele ia usar, dez, vinte, trinta eu não 

questionava. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E a última, Ministro. Se esse 

codinome Feira era apenas para João Santana ou podia ter alguma outra 

operação dentro da Odebrecht que utilizasse também o codinome Feira? 

Essa pergunta eu iria fazer para Marcelo e para Hilberto. 

Depoente (Hilberto Silva) - Isso eu posso responder, porque eu 

respondi aí quando estive em Brasília. Esse codinome Feira quem deu fui 

eu. Não é para João Santana; é para Doutora Mônica, porque ele, João 

Santana, existe uma cidade em Salvador chamada Feira de Santana, e eu 

botei o nome dela Feira. E isso foi dito aí ao senhor e a todos que estão 

presentes. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E por último, tem aquela - não 

sei se é com o Senhor Fernando, Ministro -, que é sobre o valor do 

Departamento em 2014. O Senhor Hilberto falou que era 450 milhões de 

dólares e o Senhor Fernando disse que achava que era... 

Ministro - Aproximadamente. Ambos falaram em termos aproximados. 

Mas a pergunta é legítima. Pode fazer Doutor Flávio Caetano. 
M. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) 
- Senhor Hilberto, no depoimento 

de hoje, o Senhor Fernando Miggliaccio nos disse que ele lembrava que no 

ano de 2014 teria passado pelo Departamento de Operações Estruturadas 

algo em torno, me corrija se estiver errado, de 650 a 700 milhões de 

dólares. O senhor, quando esteve aqui conosco, disse que eram 450w 

milhões de dólares. 

Depoente (Hilberto Silva) 
- Existe uma planilha 	que foi 	feita por 

Fernando onde tem esse valor. Essa planilha está também anexada ao 

meu relato, onde vem, ano a ano, todos os valores. 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) 
- Hilberto, eu já corrigi até 

hoje mesmo que a gente sabia que eram tantos anos, tantos valores. Eu 

fiquei com esse número na cabeça e, obviamente, faz um ano que eu não 

tenho acesso a documento nenhum, não sei, não tenho os meus 

computadores, os meus arquivos estão completamente bloqueados, não 

tenho acesso ( ... ) e eu prefiro acreditar que você está certo, porque você 

tem acesso às informações. 

Ministro - Considero esclarecido. Mais alguma pergunta? 

Depoente (Hilberto Silva) 
- Então, Fernando, qual valor finalmente 

que é... 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) 
- Acho que você está 

certo Hilberto. Era nessa faixa de quatrocentos. 

Depoente (Hilberto Silva) 
- Quatrocentos e cinquenta. 

Juiz Auxiliar Eleitoral 
- Vamos passar ao Dr. Nicolao. 
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Vice-Procurador-Geral Eleitoral - O Ministério Pdblic6 em 
perguntas, Excelência. Está bem esclarecida a questão. 

Ministro - Antes de eu pedir para o Dr. Bruno encerrar, vamos proceder 

à última oitiva de hoje, que é a Senhora... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não tem uma acareação ainda? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro, tem mais uma acareação. 

Ministro - Desculpe. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tem mais uma acareação e mais 
duas testemunhas. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordenador/a de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

Segunda Acareação (Por Videoconferência) 

Participaram da inquirição, em Brasília, o Exmo. Sr. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da Audiência; 

o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Vice-

Procurador-Geral Eleitoral; o depoente Cláudio Meio; e os advogados 

indicados para este ato Drs. José Edmundo Alckimin, Flávio Henrique 

Costa Pereira, Gustavo Kanffer, Marilsa de Paula Silveira e Afonso Assis 

Ribeiro, pelos representantes Coligação Muda Brasil e Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB - Nacional); 	Drs. Flávio Crocce Caetano, 

Renato Francisco, 	Danyelle da Silva Gaivão e Arnaldo Versianni, 	pela 

representada Dilma Vana Rousseff; Drs. Gustavo Bonini Guedes e Janaína 

Lusier, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; e, no Paraná, 

Marcelo, Luciano Feldens e Joana Fonseca de Azevedo, e o 

Desembargador Xisto Pereira; e os Drs. Gustavo Teixeira Gonet Branco, 

Rodrigo Mudrovitsch pela defesa do depoente. 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
1 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Vamos retomar, por favor. Retomando, em 

prosseguimento à audiência, o segundo ato de acareação, no caso, entre 

Sr. Marcelo Odebrecht e o Sr. Ciáudio Meio, diz respeito, ficou definido a 

um episódio também, a um fato determinado relacionado 

especificadamente a uma doação de campanha que teria sido tratada num 

jantar no Palácio do Jaburu, em que teria se discutido, se discutido não, 

mas atentado num valor de dez milhões de reais de doação ao PMDB. 

Desses dez milhões, no depoimento do Sr. Marcelo, já ficou claro que 

havia o interesse em parte desses dez milhões serem doados à campanha 

do PMDB em São Paulo, não é, Paulo Skaf, e o que ficou de divergência, 

em relação a esse jantar, é exatamente as circunstâncias em que, 

principalmente com a participação de um dos representados, Sr. Michel 

Temer, as circunstâncias em que houve essa conversa sobre a doação que 

seria feita ao PMDB. Esse é o fato específico. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Ministro, permita só uma 

observação. Não vou me insurgir como me insurgi da última vez, apesar 

de achar que esse tema não cabe neste processo, porque o único ponto 

em comum é que o dinheiro não veio para a campanha presidencial, mas 

eu só gostaria de pedir a Vossa 	Excelência, porque esse assunto foi 

explorado 	politicamente 	e 	não 	diz 	respeito 	ao 	nosso 	processo, 

objetivamente, o Skaf não é investigado aqui e não houve dinheiro para a 

campanha presidencial, mas só, então, para pedir a Vossa Excelência que, 

talvez, tenha até um pouco mais de rigor em relação a esse tema para 

que não se saia daquilo que, efetivamente, interessa a vocês, a Vossas 

Excelências, na verdade. Então, só essa observação. Pode ser esclarecido 

que deve ser esclarecido, mas só para não alargar, porque, realmente, 

2 
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esse tema ja causou muito prejuizo politico e nao diz reFpeito o 	sso 

processo. 

Ministro - Doutor Gustavo, é precisamente por isso que meu despacho 

estabeleceu os contornos objetivos da acareação. Vossa Excelência tem 

. 	
toda a razão. Vou ser rigoroso em relação aos questionamentos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, para iniciar este ato, vou pedir 

novamente, então, começando, talvez, pelo Sr. Marcelo, tá, para trazer 

novamente essa circunstância, esse evento e descrevê-lo para que, 

depois, prosseguíssemos com as perguntas. Por favor, Sr. Marcelo, 

descreva novamente o evento. 

Depoente (Marcelo 	Odebrecht) 	- 	Excelência, 	como 	acho 	que 

mencionei no último depoimento, o jantar, na verdade, eu acho que, a 

meu modo de ver, é até, o assunto antecipa muito o jantar. O jantar, na 

verdade, foi o check in hand. Na verdade, semanas antes do jantar, nem 

se existia, houve, o Cláudio Meio 	me ligou e disse que havia 	uma 

solicitação de 	dez 	milhões, 	que 	o 	Padilha 	havia 	feito, 	para 	apoiar 

candidatos do Temer, do grupo do Temer, digamos assim. E eu, como 

sempre fiz com o Cláudio Meio, e todos os empresários do grupo sabem 

disso, eu disse: Cláudio, você tem que procurar um empresário do grupo 

que esteja disposto a fazer este apoio, certo? E ele foi procurar algum 

empresário do grupo que tivesse disposto a fazer este apoio. 	Neste 

interim - e é por isso que eu digo que esse assunto ( ... ) - havia um 

pedido do Paulo Skaf para mim, que não teria nada a ver com esse pedido 

do Michel Temer, mas havia um pedido do Paulo Skaf para mim para 

apoiar ele na campanha no montante de seis milhões, um valor que era 

3 
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muito alto relativamente ao que a gente gastaria numa campanha da 

candidatura dele. E eu tinha dito a ele, num primeiro momento, que eu 

não conseguiria ir com esse valor e ficamos por isso aí. Bom, nesse 

interim, o Cláudio estava evoluindo, eu não estava acompanhando, mas, 

em determinado momento, veio a ideia, aí, o Paulo voltou ao assunto e eu 

falei: Paulo, você é um candidato que é apoiado por Michel. Eu estou 

sabendo que o Michel fez um pedido para apoiar candidatos e que 

montava 10 milhões. Vamos fazer o seguinte? Consiga que o Michel... se 

a gente conseguir apoiar - porque isso está sendo definido por outros 

empresários -, se a gente conseguir apoiar em 10 milhões, consiga que 

Michel direcione dos 10, 100 milhões para você. Em determinado 

momento, ele até me colocou numa ligação celular com Michel, que ele 

falou: "6, Marcelo..." Ele ligou para mim: "Marcelo, tem alguém aqui 

querendo falar com você". Aí eu atendi, era o Michel, e falou: "Marcelo, a 

importância de apoiar [conversa totalmente institucional], a importância 

de apoiar o Paulo". Aí, falei: "Sim, Presidente, pá, pá", desliguei o 

assunto. Aí, depois, até procurei o Paulo: "Paulo, não é bem assim, você 

precisa assegurar que o dinheiro - não dá para ser só essa conversa -, 

você precisa assegurar que o dinheiro que Michel quer para o grupo dele 

vá seis para sua campanha". Ficou por isso. Nesse ínterim, o Cláudio 

voltou para mim e disse que já tinha conseguido com algum empresário, 

que, se eu me recordo é da área de infra, eu não sei quem, que ele iria 

apoiar esse grupo de Michel Temer em 10 milhões de reais. Aí eu falei: 

Cláudio [e a única razão pela qual eu fui nesse jantar era para fazer o 

check-in antes e assegurar que, dos 10, 6 eu conseguiria garantir para 

Paulo]. Só que num jantar com o vice-Presidente, até pela liturgia do 
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cargo, as coisas se resolvem antes. Então, Cláudio já havi acId6Ëom 

Padilha antes que seria 10 e seria 6 para Paulo Skaf. Quando eu cheguei 

lá na casa do Michel Temer com o Cláudio, teve até uma primeira 

conversa - eu, ele e o Padilha -, que ficou mais ou menos acertado isso. 

Depois teve o jantar com o Michel, que foi um jantar institucional, até pela 

liturgia do cargo, eu nunca faria a falta de educação de mencionar valor - 

eu comentei isso referente à presidência Duma, quer dizer, quem pediu os 

valores específicos era o Guido, eu me assegurava que ela sabia mais ou 

menos da dimensão do nosso apoio, ela dizia que o Guido ia me procurar, 

mas eu nunca falei de valor. A liturgia, a questão de educação, você não 

fala com o Presidente ou o vice-Presidente a questão do valor, e, em 

determinado momento, ele saiu do jantar, foi na época do... e, com o 

Padilha e Cláudio, nós fechamos: "Olha, então está certo, aqueles 10 que 

Cláudio acertou com você, que foi apoiado, dos 10, 6 vai para Paulo 

Skaf". Foi isso, basicamente, o que aconteceu. 

40 	Juiz Auxiliar Eleitoral - E agora, trazendo o mesmo episódio ao Sr. 

Cláudio, em relação à descrição do Sr. Marcelo, tendo em vista o seu 

depoimento anterior, o que haveria para retificar ou para confirmar em 

relação aqui ao depoimento do Sr. Marcelo? 

Depoente (Cláudio Meio) - Eu confirmo o depoimento que dei na 

minha colaboração e aqui, na segunda-feira, até falamos de um eventual 

pedido. O Sr. Michel Temer não tratou comigo absolutamente nada. Quem 

tratou comigo foi o Eliseu Padilha sobre um outro tema que, realmente, 

efetivamente, eu falei com o Marcelo. Ele me disse que procurasse a área 

de estrutura, Benedicto Júnior. Eu procurei Benedicto Júnior. Disse a ele, 

5 
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na verdade, tá no meu dado de colaboração, esse assunto ele começa 

com o Sr. Moreira Franco, que faz o pedido, depois é substituído em 

algum outro momento lá na frente, mas tá bem claro no meu dado de 

colaboração, e o Benedicto Júnior tratou desse tema. Quanto ao episódio 

do jantar, ao que eu me recordo, nós fomos - Marcelo me ligou e disse 

que tinha esse encontro marcado aqui -, nós fomos ao encontro, e lá, 

realmente, ficou combinado o que se faria... Houve o pedido, a solicitação 

feita a Marcelo, e ele combinou que faríamos o apoio à campanha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas, no momento do seu relato, pelo que me 

recordo, e o senhor tem liberdade de me corrigir, a apresentação da 

doação de que seria de 10 milhões, estavam na mesa o senhor, o Sr. 

Marcelo, o Presidente Temer e o Sr. Eliseu Padilha? 

Depoente (Cláudio Meio) - Quando o Presidente solicitou ao Marcelo, 

estávamos nós quatro. Eu não me recordo de nenhuma ausência de nós 

quatro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E esse valor de 10 milhões que foi falado, 

colocando já que 6 milhões seriam destinados ao Sr. Skaf? 

Depoente (Cláudio Meio) - Sim, até porque eu não conheço o Skaf. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor tinha relatado de uma reação de 

discordância por parte dos financiados, no caso o PMDB, tanto por parte 

do Sr. Padilha quanto por parte do Sr. Michel Temer. É isso? 

Depoente (Cláudio Meio) - Não sobre os 6, os 4. Logo no primeiro 

momento se falou que destinaria.., a ajuda que fosse feita seria destinada 

integralmente para o Skaf. Aí foi ajustado para que se ficasse 6 e 4. 

6 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, num primeiro momentL 49séitaLjma 

colocação de que os 10 milhões iriam tudo para Skaf? 

Depoente (Cláudio Meio) - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Diante dessa colocação, houve a reação por 

parte tanto do Sr. Padilha quanto do Sr. Michel Temer, não é isso? 

Depoente (Cláudio Meio) - Isso. De ambos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Uma reação no sentido de discordar? 

Depoente (Cláudio Meio) - Exato. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o desdobramento disso, qual que foi? 

Depoente (Cláudio Meio) - Ficou combinado que 6 iria para o Sr. Paulo 

Skaf, e os outros 4 o Sr. Eliseu Padilha, depois, no momento oportuno, 

destinaria da forma que conviesse ao partido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em nenhum momento, nessa conversa, foi I* 	discutido sobre fonte de recurso, como seria feita essa doação? 

Depoente (Cláudio Meio) - Não. Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Só discussão de valores. 

Depoente (Cláudio Meio) - Não foi bem uma discussão, foi só uma 

colocação. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Que o valor já estaria fechado. 

Depoente (Cláudio Meio) - Não, o valor foi dado naquele momento, 

né? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Foi dado naquele momento. 
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Depoente (Cláudio Meio) - E ficou assentido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - No momento da apresentação do valor, quem 

fez a apresentação do valor foi o Sr. Marcelo? 

Depoente (Cláudio Meio) - O Marcelo disse que iria contribuir com 

esse valor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Com o valor de 10 milhões? 

Depoente (Cláudio Meio) - Exato. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - No momento da apresentação do valor, o 

Presidente Michel Temer estava na mesa. 

Depoente (Cláudio Meio) - Ao que me recordo, ninguém se ausentou. 

Não era na mesa, né, quando eu falei era na lateral, numa varanda que 

estávamos sentados. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Da mesma forma, bom, o senhor já respondeu 

que também no momento da discordância também o Sr. Michel Temer 

estava presente. 

Depoente (Cláudio Meio) - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Também se manifestou a sua discordância em 

relação à transferência do valor total para campanha do Skaf. 

Depoente (Cláudio Meio) - É. 	Normal, não é? Comentando que o 

partido iria definir a forma, que não podia ser assim. Aí chegou-se num 

consenso de 6 e 4. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Tá Ok. Senhor Marcelo, não há rtific 	sse 

sentido? Diante da declaração do Sr. Cláudio, não há nenhuma retificação 

por parte do seu depoimento? 

Depoente Marcelo Odebrecht - Não. Ou seja, apenas eu posso 

corroborar, porque toda autorização, se eu autorizei o valor, ele teria, 

como teve outros casos, um e-mail meu autorizando esse valor. Se ele 

não tem esse e-mail, é porque eu não autorizei. Toda transação... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Digo da circunstância do jantar em si, há algum 

ponto a retificar no depoimento do senhor? Porque, na verdade, o que 

está um pouco divergente é em relação, exatamente, ao momento em 

que foi colocado que a doação seria de 10 milhões, a sugestão que esses 

10 milhões seriam transferidos ao Sr. Paulo Skaf e que, no caso, Michel 

Temer estava, neste momento, também nessa conversa. O senhor se 

recorda desse ponto específico? Alguma coisa a retificar nesse ponto 

específico? 

Depoente Marcelo Odebrecht - É como eu falei para o senhor: na 

verdade, o jantar já estava... os 10 milhões já estava acertado entre o 

Cláudio e o Padilha, com autorização de algum empresário do grupo que 

não fui eu. Não fui eu que autorizei esse valor, não fui eu que defini este 

valor. Portanto, no jantar, eu só procurei assegurar que o valor que já 

tinha sido assegurado, e procurei assegurar isso com o Padilha, fosse 6 

milhões para candidatura de Paulo Skaf. Se não fosse por conta desse 

valor para Paulo Skaf, nem teria o jantar. E isso pode ser corroborado 

pelos.., ele não tem. Esse e-mail que autorizou os 10 milhões deve ter 

sido de outro empresário que não eu. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas não houve uma conversa, na ocasião do 

jantar, específica sobre a destinação dos valores? 

Depoente Marcelo Odebrecht - Em absoluto. Não. Em absoluto. Só no 

final quando Michel Temer se levantou, eu, Padilha e Cláudio fechamos 

que: "6, então está certo que aqueles 10 milhões que o senhor concordou 

com Cláudio, 6 milhões vão para o Paulo Skaf. 0k, Ok". 

Ministro - Bem, aqui, é bom esclarecer que a questão só tem interesse 

para este processo se estiverem preenchidas duas condições sobre as 

quais eu vou perguntar diretamente. A primeira condição é que esses 

recursos, no diálogo, tenham sido direcionados, de uma forma ou de 

outra, mesmo que parcialmente, para a campanha presidencial. E 

respondida positivamente essa pergunta, se os valores que, 

eventualmente, tenham sido direcionados à campanha presidencial o 

fossem por meio de Caixa 2. Porque, se não estiverem presentes esses 

dois pressupostos, vamos chamar objetivos, o fato pode até ter relevância 

em outras esferas, mas não aqui para este processo. Então, eu vou fazer 00  
as perguntas diretas. Neste jantar, Sr. Marcelo e Sr. Cláudio, ou antes do 

jantar, especificou-se, tirante a destinação dos 6 milhões para Paulo Skaf, 

o destino dos 4 milhões remanescentes? 

Depoente Marcelo Odebrecht - Não comigo. Excelência, veja bem, em 

nenhum momento, houve menção. Porque esse assunto, como eu disse 

para o senhor, ele veio do Cláudio, em nenhum momento houve menção 

que se referia à campanha presidencial. O que Cláudio me informou foi 

que era um apoio pedido pelo Padilha para atender candidatos que o 

Temer teria interesse em apoiar. 
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Depoente (Cláudio Meio) - Da minha parte, ficou d inidfá n sse 

encontro a que a gente está se referindo, no Jaburu, que os 10 milhões 

parte iria para o Paulo Skaf e a outra parte o Sr. Padilha ia destinar. A 

forma como foi feito isso ele combinou com outra pessoa, com o José 

Carvalho. Mas, ao que me consta, deve ter direcionado para alguma outra 

• 	campanha das pessoas do PMDB. 

Ministro - Mencionou-se, em algum momento, campanha presidencial? 

Depoente (Cláudio Meio) - Não. Que eu tenha presenciado, não. Ficou 

claro campanhas para o partido, para o PMDB. 

Ministro - E mencionou-se, nesse diálogo, seja lá com a presença do 

Presidente ou não, Caixa 2? 

Depoente (Cláudio Meio) - De forma alguma. Ficou de se definir 

depois... 

Ministro - Senhor Marcelo, mencionou-se Caixa 2? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Não. Não de minha parte. 

Ministro - Então, não vou prosseguir com esta acareação, porque a 

dúvida de lembrança entre o Sr. Marcelo e o Sr. Cláudio acerca da 

presença ou não do Presidente Michel Temer é irrelevante para este 

processo. Não estou decidindo ainda, mas parece que, considerando o 

objeto específico bem delimitado que tem este processo - a análise dos 

financiamentos dos gastos da campanha presidencial - eu não vejo como 

os dois depoimentos possam contribuir com este objeto. Queria saber se 

há alguma outra pergunta dos eminentes advogados ou do Ministério 

Público? 
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Vice-Procurador-Geral Eleitoral - A pergunta que faria, Ministro 

Benjamin, Vossa Excelência já formulou de forma que, para mim também, 

o ponto está esclarecido. 

Ministro - Veja, eu não estou dizendo que os fatos não têm relevância. 

Mas a relevância para este Tribunal e para este processo é muito 
00 

delimitada objetivamente. Portanto, peço ao doutor Bruno para declarar 

encerrada esta acareação. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, não havendo mais perguntas por parte 

do juízo, dos advogados e do Ministério Público Eleitoral, declara 

encerrada esta acareação. Agradeço a presença do Sr. Marcelo pela 

contribuição à Justiça Eleitoral, doutor Luciano, forte abraço, ao nosso 

querido Presidente, obrigado por sua participação e controle dos trabalhos 

em Curitiba, Senhor Marcelo também. Senhor Cláudio Meio, doutor 

Rodrigo, obrigado também. Se bem que o doutor Rodrigo ainda vai 

acompanhar uma testemunha. 

Ministro - Também quero deixar o meu agradecimento pessoal ao 

doutor Luciano Feldens pela forma - estou chamando aqui, doutor 

Luciano, de escandinava - de participação dos advogados neste processo. 

Quero que Vossa Excelência saiba que eu o incluo neste conjunto, 

agradeço muitíssimo e agradeço ao Sr. Marcelo Odebrecht também e, 

evidente, ao nosso querido Desembargador que sempre abre as portas do 

Tribunal do Paraná para essas oitivas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está encerrado o ato. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 
12 
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depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Co 	 de 
Taquigrafia do STJ para transcrição. 

.. 

13 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Segunda Acareação Data: 10/3/2017 



L 

I 	 - 
- JDER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 

58.2014.600.0000/DF 

AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO (POR VIDEOCONFERÊNCIA) 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

Edinho Silva 

Além do depoente, participaram da inquirição o Exmo. Sr. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da Audiência; 

o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Vice-Procurador-Geral 

Eleitoral; e os advogados indicados para este ato Drs. Janaína Lusier, pelo 

representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; e Flávio Henrique Costa 

Pereira, pelos representantes Coligação Muda Brasil e Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB - Nacional); em São Paulo, Dr. Bruno César 

Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral; Dra. 

Maíra Beauchamp Salomi, pela defesa do depoente; Flávio Crocce Caetano, 

pela representada Duma Vana Rousseff; e José Eduardo Alckmin, pelos 

representantes Coligação Muda Brasil e Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB — Nacional); no Paraná, Drs. Gustavo Bonini Guedes, pelo 

representado Michel Miguel Elias Temer Lulia. 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme determinação 
do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a eventuais 
inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta de acesso 
aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
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O depoente, por videoconferêncja, respondeu da seguinte forma ao que lhe 

foi perguntado: 

Depoente - É um prazer, Ministro. Muito obrigado. 

Ministro - Agradeço também aos eminentes advogados. Hoje, realmente 

estamos fazendo uso da tecnologia; vejo que o Dr. Gustavo está em 

Curitiba; aqui em Brasília, não está dando para ver; não é que a imagem 

não esteja bem, mas acho que é o Dr. Nicolao Dino, que está lá no fim, a 

Dra. Janaína e o Dr. Flávio. Estou vendo, em São Paulo, o Dr. Flávio 

também, estou vendo o Dr. Alckmin e a Dra. Maíra. Sejam muito bem-

vindos! 

Advogada (Maíra Beauchamp Salomi) - Obrigada, Ministro! 

Ministro - E, lá no final, ao lado do Dr. Bruno? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A Graziela está só nos ajudando aqui também! 

Ministro - Agradeço, Graziela! Agradeço ao apoio administrativo! Ministro 

Edinho, esta oitiva foi pedido do Dr. Flávio Caetano, como advogado da 

Presidente Duma. Mais uma vez vou solicitar ao Dr. Bruno para conduzir a 

audiência. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro Edinho Silva, boa tarde! Estamos 

realizando aqui um ato reinquirição, com um pedido diretamente da defesa. 

Essa ação, o senhor sabe, é uma ação de investigação judicial eleitoral, que 

teve como representantes o PSDB e a Coligação Muda Brasil, e como 

representados, constam no polo passivo, o Presidente Michel Temer e a ex-

Presidente Duma Rousseff. Novamente, por dever legal, faço aquela 

pergunta de praxe, de início, que é relacionada a se o senhor tem vínculos 
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de amizade ou inimizade profundos, ou de parentesco tar?rbJT(]que 

impeçam o senhor de dizer a verdade hoje aqui sobre o que lhe for 

perguntado. 

Depoente - De forma alguma. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, nos termos da lei, tomo o compromisso 

do senhor de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. 

Aqui, como o Ministro já colocou, é uma reinquirição. Foi um pedido 

diretamente realizado pela defesa, então, na verdade, as perguntas serão 

feitas até mais pelo Dr. Flávio, que trouxe esse pedido ao Juízo. 

Eventualmente, Ministro, estou fazendo essa sugestão até para situarmos, 

porque houve novos depoimentos, e esses novos depoimentos são fatos 

que serão trazidos - até a Dra. Maíra peticionou nos autos -, são fatos 

novos que serão trazidos ao conhecimento do senhor. Então, eu vou iniciar 

com algumas perguntas de conteúdo mais genérico, para 

contextualizarmos, e o Dr. Flávio, como uma oportunidade da defesa de 

49 	reinquirição também, vai ter a palavra na sequência. Obviamente se o 

Ministro não fizer alguma intervenção nesse meio tempo. Está ok? Vou 

situar genericamente, aqui, primeiro, Ministro Edinho, como é que se deu a 

relação da campanha, da chapa Dilma/Temer em 2014, da qual o senhor 

foi líder do comitê financeiro, como é que se deu exatamente a relação da 

chapa, do comitê financeiro da campanha com a empresa, e aqui 

especificando, a empresa Odebrecht? 

Depoente - Olha, ela se deu da mesma forma que as demais empresas. 

Evidente, é uma empresa de porte grande, como é de conhecimento de 

todos, mas outras empresas também de grande porte foram procuradas 
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por mim. Essa era a minha principal tarefa na campanha, que era cuidar da 

arrecadação. E eu agendei reuniões com a Odebrecht, como agendei com 

outras empresas, com o objetivo de arrecadar fundos para a campanha da 

Presidenta Duma. Mas, evidentemente, todos esses contatos foram feitos e 

todos os pedidos foram feitos para doações dentro do que estabelece a 

legislação brasileira. 	 60 
Juiz Auxiliar Eleitoral - E a interlocução do senhor com a empresa se 

dava por intermédio de quem? 

Depoente - Se dava por intermédio do presidente, que era o Marcelo 

Odebrecht, e também pelo Alexandrino Alencar. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Alexandrino Alencar e Marcelo Odebrecht? 

Depoente - Isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor lembra esse processo de arrecadação 

junto à Odebrecht, como é que ele se desenvolveu? O senhor teve diversas 

reuniões, foi apenas uma única reunião, foi...? 

Depoente - Não, foram várias reuniões. Algumas com a presença do 

Marcelo Odebrecht, outras com a presença apenas do Alexandrino Alencar, 

que era quem pelo menos foi indicado como interlocutor durante a 

campanha. E algumas agendas que eu pedia, tinha a presença também do 

Marcelo Odebrecht. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E, no final, a Odebrecht participou da campanha 

com quanto de doação, enfim? 
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Depoente - Eu posso me equivocar no valor, mas acho qud alpn tdrno 

de 10 (dez) milhões de reais, se eu não me engano. Mas isso está 

declarado ao TSE. Posso até verificar o valor e, enfim... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E esse montante, na visão do senhor, como 

chefe do comitê financeiro à época, era um valor adequado para o tamanho 

da empresa? 

Depoente - Estava um pouco abaixo de outras e um pouco acima de 

outras. Estava no patamar que as empresas de grande porte se dispunham 

a estar doando. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E a definição desse valor teve alguma... esse foi 

um valor que chegou pronto por parte da empresa, ou houve alguma 

negociação, houve alguma...? 

Depoente - Acontecia da seguinte forma, com todas as empresas: você 

marcava a primeira conversa, você abria o processo de negociação, e as 

doações ocorriam dentro desse processo, às vezes com mais facilidade, às 

vezes com mais dificuldade, mas sempre eram um processo de você estar 

agendando constantemente diálogos, estar cobrando os compromissos das 

doações, enfim. Não foi diferente das demais empresas do mesmo porte ou 

de porte semelhante. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor falou que é um processo. O senhor 

sabe se houve uma oferta inicial - quer dizer: olha, vamos contribuir com 

tanto - e, a partir daí, chegou-se a esse número de 10 (dez) milhões ou... 

O senhor se recorda de alguma coisa nesse sentido, ou não? 
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Depoente - Não. A primeira vez nós fizemos uma conversa, inclusive o 

diálogo não foi bom. Foi com a presença do Marcelo Odebrecht. Ele fez 

várias críticas ao governo, à condução do governo. Eu fiz um debate de 

defesa do governo, mostrando inclusive as dificuldades da conjuntura, que 

País já estava passando por dificuldades financeiras, econômicas, as 

dificuldades que a própria economia mundial estava impondo ao País. E 00 
logo ele se comprometeu a doar e disse que eu tratasse depois com o 

Alexandrino Alencar. E foi isso que eu fiz. Depois eu me reuni com o 

Alexandrino e aí estabeleceu o que a empresa iria doar. Eu não me recordo 

calendário dos desembolsos, mas as doações foram ocorrendo no 

decorrer da campanha, mas sempre com você voltando, tendo que... se 

eles efetivamente iam doar ou não. Mas, repito, não foi diferente com as 

demais empresas. Nunca é um processo que você vai uma vez, tirando 

algumas exceções, que você vai e as coisas fluem. Sempre tem que ter um 

processo: se de fato a doação vai ocorrer, por que não ocorreu na data que 

estava marcada. Ainda mais a Odebrecht, que é um grupo. E aí muitas ao 
vezes a doação vinha por outras empresas do grupo, não por aquelas que 

você esperava, no caso da construtora. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E a doação da Odebrecht foi diretamente à 

campanha ou ela foi ao diretório nacional, para depois...? 

Depoente - Se eu não me engano, teve uma parte que foi ao diretório 

nacional e, depois, repassada à campanha nacional, porque sempre que ia 

ao diretório nacional é porque existia um rateio. Geralmente era isso, era 

um valor maior, que uma parte ia para a campanha presidencial e outra 
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parte ia para campanhas de governadores, senadores d m3t 	es 

deputados. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas esse valor que foi pelo diretório nacional 

não chegou na campanha presidencial, essa doação? 

ao 	Depoente - Chegava. É o que eu estou dizendo aqui, muitas vezes. Por 

exemplo, hipoteticamente - estou dando um exemplo -, eles falavam: nós 

vamos 5 (cinco) milhões. Desses 5 (cinco), 3 (três) é para campanha 

presidencial e os outros 2 (dois) eles pediam para o diretório nacional 

ratea r... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ah, entendi! Era o diretório que fazia o rateio. 

Depoente - Faziam o rateio entre as campanhas que eles queriam apoiar. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas, além do diretório, teve... 

Depoente - Doação direta para a campanha. Teve. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor não se recorda também o montante? 

Depoente - Os valores não, doutor, mas eu posso... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não, não precisa. 

Depoente - Esses dados, eu posso juntar... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Dado oficial... E, Ministro, teve alguma... 

Abordamos esse assunto na primeira inquirição do senhor, mas aqui 

também nesse novo contexto é interessante saber. A Presidente Dilma, 

então candidata, teve alguma, em relação ao episódio Odebrecht, algum 

tipo de participação nessa negociação? 

7 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de Edinho Silva Data: 17/3/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Depoente - Não. As conversas com a Odebrecht, para doações eleitorais, 

quem fazia era eu. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E em relação ao valor propriamente que a 

Odebrecht destinou à campanha, isso chegou à Presidente, teve algum tipo 

de reação por parte dela, não? 

Depoente - Não. A princípio não, porque a questão da doação em si 

nunca eu prestava contas à Presidenta quanto que a empresa estava 

doando. No final do primeiro turno eu fiz um balanço a ela, no final do 

segundo turno eu fiz, mas um balanço mostrando que a campanha, no caso 

do segundo turno, não iria fechar com déficit, que era o mais importante. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E a posição da Presidente, então, em relação à 

parte financeira da campanha era de concentrar nas mãos do senhor. Ela 

não acompanhava isso diretamente. 

Depoente - Ah, não tinha condições, doutor. Com  o tanto de eventos que 

ela participava, dos debates, enfim, e ainda ela estava no cargo de 

presidenta. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Em relação aos partidos que fizeram 

parte da coligação, havia uma preocupação do senhor, de alguma forma, 

de ajudá-los na arrecadação? 

Depoente - Ah, tinham muitos pedidos. Os partidos pediam o tempo todo 

para a campanha presidencial repassar recursos, e muitas vezes a 

campanha presidencial não tinha condições de repassar recursos. Aí é 

evidente que eu tentava que eles fossem atendidos pelas empresas que eu 

procurava. Quando tinha uma pressão grande de recursos por parte desses 

[.1 
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partidos, eu, muitas vezes tentava agendar encontros desss piosom 

os representantes das empresas. Às vezes eu conseguia, outras vezes não 

conseguia. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E, no caso especificadamente da Odebrecht, o 

senhor tentou fazer essa intermediação de alguma forma? 

Depoente - Tentei, tentei com a Odebrecht, tentei com as outras 

empresas também. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe se a Odebrecht chegou a atendê-

los, na primeira ... ? 

Depoente - Não saberia, não saberia aqui especificar se a Odebrecht 

atendeu a meu pedido ou se atendeu por iniciativa própria. Isso, eu não 

saberia dizer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor sabe se os partidos da coligação 

chegaram a receber doações da Odebrecht? 

Depoente - Não saberia aqui especificar, mas eu acredito que sim, 

porque a Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correa, os bancos, 

as grandes corporações, elas geralmente fazem doações para todos os 

partidos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Um fato que surgiu nos depoimentos é da 

existência de um setor na Odebrecht que seria nominado setor de 

Operações Estruturadas. Seria basicamente um setor de produção de Caixa 

2 da Odebrecht para pagamentos não contabilizados, para diferentes fins, 

mas um dos fins que foi mencionado seria exatamente o fim de campanhas 
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eleitorais. O senhor, em algum momento do período da campanha, sabia 

da existência de um setor como esse na Odebrecht? 

Depoente - De forma alguma. Eu assumi a tesouraria da campanha já às 

vésperas do processo eleitoral, e o meu contato com a Odebrecht foi com o 

presidente do grupo e com o Alexandrino Alencar. E todas as vezes que eu 
69 

estive com eles foi pedindo doações eleitorais e, inclusive, isso sempre 

ficou muito claro, que elas eram dentro da legalidade. Todas doadas e 

declaradas, todas as doações declaradas ao TSE. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Um outro fato que eu queria também saber se o 

senhor tem algum conhecimento sobre é uma das alegações, nessa forma 

de contribuições da Odebrecht, surgiu, o Ministro até apelidou de "barriga 

de aluguel", porque foi uma situação em que hipoteticamente uma terceira 

empresa doaria, de forma Caixa 1, contabilizada, para a campanha. No 

caso, a empresa mencionada seria a Itaipava. A Itaipava foi doadora da 

campanha? Petrópolis, não é? 

Depoente - Foi doadora. Eu estive na empresa, visitei a empresa, estive 

com o presidente do grupo, fiquei meio período, inclusive visitando, 

conhecendo a empresa, conversando com ele e pedindo doações para a 

campanha presidencial. E a empresa doou. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Num processo absolutamente normal? 

Depoente - Igual às demais empresas que doaram. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Ministro, acredito que talvez seja o caso 

de passar para o Dr. Flávio, para ele explorar os pontos. Pergunto se o 

senhor tem mais alguma questão. 

lo 
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Ministro - Ministro Edinho, quais foram os 	 rinwm 	da 

campanha? Claro, isso está no TSE, mas o senhor lembra, de cabeça? 

Depoente - Olha, Ministro, se não me engano, o maior doador foi o 

Grupo JBS, em segundo a Andrade Gutierres. Não me recordo se o Banco 

Bradesco está entre, ele foi um dos principais doadores também. Eu não 

saberia... Mas as grandes empresas fizeram doações, mas, se não me 

engano, das construtoras a maior foi a Andrade Gutierres, e a JBS com 

certeza foi a maior de todas, Ministro. 

Ministro - O Sr. Marcelo Odebrecht falou que na primeira eleição da 

presidente Dilma, em 2010, ela não participou, de forma alguma, da 

arrecadação; que não tomava conhecimento. Deixou assim não muito 

esclarecido, deixou no ar que na campanha de 2014 poderia ser o mesmo, 

ou seja, que a presidente Dilma não teria o envolvimento direto na questão 

da arrecadação. O senhor poderia descrever um pouco como que a 

presidente Dilma tratava essa questão do financiamento de campanha? 

46  Depoente - Olha, Ministro, ela não tinha envolvimento nenhum no 

cotidiano da campanha. Até como eu disse ao Dr. Bruno agora há pouco, é 

bom lembrarmos que a presidenta estava empossada, portanto, cumprindo 

o seu papel de presidente da República, ela tinha praticamente comícios ou 

eventos parece que todos os dias, além dos debates. Então ela não tinha 

uma participação no dia a dia da campanha, nem no que diz respeito à 

arrecadação, nem nas questões administrativas. Estas tarefas ficavam para 

a coordenação da campanha. No caso da arrecadação, era uma atribuição 

minha, eu era o responsável pela arrecadação da sua campanha. 

11 
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Ministro - O senhor fazia reuniões com a presidente, então candidata, 

para relatar o estado do esforço de arrecadação financeira para a 

campanha? 

Depoente - Eu fiz no final do primeiro turno, quando fiz um primeiro 

balanço a ela de quanto nós tínhamos arrecadado, de quanto nós tínhamos 
00 

já empenhado em despesas. E no final da campanha também, Ministro, eu 

fiz uma prestação de contas a ela. 

Ministro - Em síntese, ela não participava do dia a dia desta arrecadação? 

Depoente - De forma alguma. 

Ministro - Ela chegou a se reunir com algum doador para pedir doação? 

Depoente - Desconheço, Ministro. Desconheço. 

Ministro - Na sua presença, que era o tesoureiro, ela chegou a ter 

alguma reunião? 

Depoente - Nenhuma, Ministro, eu lhe asseguro. 

Ministro - Doutor Bruno, a ordem agora qual seria? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Boa tarde. Boa tarde, Ministro 

Edinho, sou Flávio Caetano, por parte de Duma Rousseff. Queria aproveitar 

essa pergunta final do Ministro Herman Benjamin e queria que o senhor 

explicasse. Quando o senhor foi convidado a ser o administrador financeiro 

da chama Duma/Temer, houve alguma orientação inicial da candidata ao 

senhor? 

12 
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presidenta, para que ela pudesse relatar, inclusive a expectativa que se 

tinha em termos de organização de campanha, o que ela esperava de um 

coordenador financeiro, eu disse a ela que eu nunca tinha cumprido tarefa 

semelhante, mas que eu, até pela vivência partidária que eu tinha, eu tinha 

09 	uma proposta de administração da campanha na minha cabeça. Expus a 

ela e ela gostou do que eu expus, eu já relatei isso aqui na outra 

oportunidade, nós criamos, na época eu apresentei a ela a proposta de nós 

criarmos uma auditoria interna da campanha, que auditasse a campanha 

constantemente, que nós auditássemos todas as empresas que tivessem 

disposição em doar para a campanha, isso nós fizemos e que eu faria tipo 

uma ata de registro de preços dos fornecedores. Relatei tudo isso a ela, ela 

pediu para que eu conduzisse dessa forma. E, evidentemente, é bom 

lembrarmos, nós já estávamos com a operação Lava Jato em andamento, e 

ela pediu para que eu aumentasse o rigor em relação às doações, pelo 

49 	
ambiente que o País já estava vivendo. E foi isso que nós fizemos. Eu segui 

a orientação da presidenta, e nós tomamos todos os cuidados possíveis, 

tanto é que cada empresa que declarava que tinha disposição de doar para 

a campanha nós fazíamos uma varredura, uma auditoria, para sabermos se 

essa empresa tinha condições, inclusive legais, de ser uma empresa 

doadora para a campanha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Agora queria falar sobre os fatos 

mais recentes. Eu não sei... Ontem, ao final do dia, houve um despacho, 

não sei se foi do Ministro Herman ou do Dr. Bruno, possibilitando o acesso 

dos depoimentos mais recentes deste processo, Marcelo Odebrecht, de 

13 
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todos os dez empresários e funcionários do grupo Odebrecht. Os senhores 

tiveram acesso aos documentos antes de virem para a audiência? 

Depoente - Eu não tive. 

Advogada (Maíra Beauchamp Salomi) - Não tivemos tempo hábil, 

infelizmente, de ontem para hoje. O processo foi dado em secretaria, em 00 
Brasília. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Então vou relatar um pouco 

desses fatos... 

Advogada (Maíra Beauchamp Salomi) - Seria útil. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Um dos fatos mencionados nesses 

depoimentos, no mencionado... 

Ministro - Doutor, todos os fatos podem ser trazidos aqui, 

independentemente do acesso, porque as perguntas são relacionadas a 

fatos, o Ministro Edinho está sendo inquerido hoje a pedido de Vossa 

Excelência. Todas as perguntas podem ser feitas, dizendo exatamente o 

que leva a essas perguntas. Eu também, no final, vou fazer perguntas na 

mesma linha. Então se sinta à vontade em narrar os fatos como foram 

narrados na audiência. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Se o senhor me permite, se eu 

estiver cometendo alguma fala, por favor, me corrija, Ministro. 

Ministro - Como são depoimentos recentes, todos nós nos recordamos e 

certamente Vossa Excelência, que tem um grupo de colegas que anota 

tudo, tenho certeza de que os pontos mais importantes estão aí. Eu é que 

não tenho, mas confio na sua... 

14 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) 	Considero como_umpx de 

orelha, que não consegui anotar tudo como eu gostaria, Ministro. Mas, 

continuando, no depoimento do Sr. Marcelo Odebrecht, ele faz menção ao 

Sr. Guido Mantega como alguém que teria atuado junto à Odebrecht para 

pedir doações ou para pedir pagamentos referentes à campanha. O senhor 

90 	tem algo a informação sobre a participação do Sr. Guido Mantega? 

Depoente - Desconheço. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O Sr. Guido Mantega não 

participou da campanha? 

Depoente - Desconheço qualquer participação dele. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ele não poderia, em nome da 

campanha, ter pedido pagamentos? 

Depoente - Não tenho conhecimento desse fato. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Outro assunto levantado pelo Sr. 

Marcelo Odebrecht e também pelos dois colaboradores premiados, Marcelo 

Odebrecht e Alexandrino Alencar, diz respeito à participação dos partidos 

coligados. Segundo o Sr. Alexandrino Alencar, três desses partidos teriam 

recebido contribuições via Caixa 2. Segundo o Sr. Alexandrino Alencar, 

esses três partidos seriam: PCd013, PRB e PROS. Segundo o Sr. 

Alexandrino, cada um desses partidos teria recebido... 

Ministro - E PDT. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas não o Alexandrino Alencar. 

Estou falando do Sr. Alexandrino Alencar. 

Ministro - No mesmo bloco também diz aqui. 
15 
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Depoente - Bem lembrado pelo Ministro, embora não referido pelo Sr. 

Alexandrino Alencar, mas também nesse bloco de partidos coligados 

haveria um pagamento via Caixa 2 para o PDT... Para o PDT seriam 4 

(quatro) milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso foi via Fernando Reis. 	
00 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Via Fernando Reis. O Sr. 

Alexandrino Alencar, em seu depoimento, diz que esse pagamento Caixa 2, 

ou essa contribuição Caixa 2 aos partidos teria sido feita a partir de uma 

orientação do senhor. O senhor confirma esse fato? 

Depoente - Mas por que eu pediria para a Odebrecht fazer doação em 

Caixa 2 para esses partidos? Por que não Caixa 1? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe se esses partidos 

receberam da Odebrecht? 

Depoente - Eu desconheço se eles receberam, agora, penso que é uma 

tese que não tem o menor fundamento, porque não tem o menor sentido 40 
eu pedir para uma empresa fazer doação em Caixa 2. O que isso altera na 

campanha presidencial, o que isso muda na relação com a campanha 

presidencial? Absolutamente nada. Por que eu não pediria doação em Caixa 

1? Se eu tivesse que pedir, por que... Sim. 

Ministro - Só para 	lhe dar o contexto, a Odebrecht... 	Quando digo 

Odebrecht, são os vários depoentes que 	pertenciam ou pertencem à 

Odebrecht, incluindo o Sr. Marcelo Odebrecht, explicaram que a Odebrecht 

não queria a exposição que ocorreu com a JBS, em outras 	palavras, 

contribuindo com um volume muito grande via 	Caixa 1 	de 	recursos. 
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Primeiro o receio da exposição, segundo lugar, porqu 	cr-i-ria 

problemas também com os outros candidatos; por exemplo, para o 

Governador do Estado X, a Odebrecht teria dado duas vezes mais do que 

para o candidato a Governador do Estado Y. Por isso eles faziam um 

planejamento de doação oficial e não passavam daquele valor. Então, no 

ao 	caso da chapa presidencial, seriam esses 10 (dez) milhões e pouco. Tudo 

que passasse desse valor, seria por meio de Caixa 2 ou "barriga de 

aluguel". Em outras palavras, esse sistema de um terceiro doar pelo Caixa 

1 e depois se ressarcir por mecanismos ilícitos da própria Odebrecht. Esse é 

o plano de fundo, para que o senhor possa entender a linha, o raciocínio 

que, segundo ( ... ) a lógica, se quiser, segundo a própria Odebrecht. Não 

estou dizendo que é lógico, que faz sentido para mim. Estou apenas 

narrando o que foi dito nessas audiências e peço aos eminentes advogados 

que complementem ou eventualmente me corrijam, mas a compreensão 

que tive foi essa. 

Depoente - Ministro, o senhor concorda que toda essa argumentação 

remete a uma única coisa? A decisão da forma de doar é da empresa, ou 

seja, toda essa argumentação remete que, se a empresa fez uma doação 

ilícita por Caixa 2, é decisão dela. Eu jamais, primeiro eu não tenho poder 

de gerir sobre a forma que uma empresa vai fazer doação eleitoral. As 

doações da campanha da Presidenta Dilma que eu fui responsável, eu 

asseguro ao senhor que toda essa doação foi feita dentro da legalidade. Eu 

jamais pedi para a Odebrecht fazer nenhuma doação que não fosse legal. 

Agora, eu não sei se essas doações ocorreram ou não. Evidente, essa 

argumentação só remete a um poder de decisão. Esse poder de decisão é 

da empresa, porque se ela atendeu algum partido, nessa hipótese 
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levantada pelo Dr. Flávio, evidente que para campanha presidencial, se ela 

atendeu um partido aliado, isso para nós independe. Se ela doasse por 

Caixa 1, para nós era o melhor. Agora, se ela... por que eu pediria para ela 

doar por Caixa 2? Não tem o menor sentido isso, porque o importante era 

que ela doasse para um partido aliado. Essa era a importância. Agora, se a 

decisão foi de Caixa 2, evidente que era decisão da empresa e não da 

campanha presidencial. Por isso que eu asseguro ao senhor, respondendo à 

questão do Dr. Flávio: todos os pedidos de doações que eu fiz - e eu era 

responsável pela campanha da Presidenta Duma - foram pedidos de 

doações oficiais. Portanto, dentro da legalidade. Jamais pedi doações que 

não fossem legais. Jamais participei de nenhum diálogo nesse sentido. 

Ministro - E ainda para lhe dar mais um pouco do contexto, neste caso 

específico dos quatro partidos, parece que originariamente eram seis. 

Segundo narrado, a ilicitude teria sido dupla. Primeiro, porque seria Caixa 2 

e, em segundo lugar, porque seria para compra de tempo de televisão 

desses partidos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ministro, posso acrescentar um 

dado fático da narrativa? 

Ministro - Claro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Exatamente o que o Ministro 

disse e o marco inicial seria uma conversa ocorrida dia 11 de junho, dentro 

da sede da Odebrecht, entre o Sr. Alexandrino Alencar, o Sr. Marcelo 

Odebrecht e o Sr. Edinho Silva. Então, nessa primeira reunião dos três, 

teria sido dito que era importante contribuir aos partidos coligados e muito 
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importante, porque essa coligação era para termos maior tmpe 	. É 

isso, não é, Ministro? 

Ministro - Para compra de tempo de TV. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Para compra de tempo de TV. 

Depoente - Só para eu fazer uma recuperação aqui. Primeiro, é verdade 

que em junho - eu não me recordo se essa data ou não - fiz uma reunião 

na sede da Odebrecht. Asseguro que nessa reunião eu não tratei de doação 

para partidos da coligação. Essa reunião foi toda consumida com debates 

sobre a doação para campanha da Presidenta Dilma, inclusive, essa reunião 

foi muito ruim. Asseguro aqui. Se os diretores da Odebrecht agirem dentro 

da honestidade, eles sabem do que estou falando. Foi uma reunião muito 

ruim, onde eles fizeram muitas críticas à Presidenta Dilma, críticas 

duríssimas por sinal. Divergências de fundo em relação à forma como ela 

estava conduzindo o país. Portanto, não foi uma reunião boa. Foi uma 

reunião extremamente tensa e onde, no final da reunião, eles ficaram de 

avaliar na diretoria os valores que eles iriam doar. Nem valor, naquela 

reunião, estabeleceram. Não teve sequer espaço para dialogar sobre 

qualquer partido aliado. É verdade que, em outros momentos, quando 

tinha uma pressão muito grande sobre a campanha presidencial de partidos 

aliados, principalmente por conta de alianças nos estados, é bom que se 

diga, eu muitas vezes.., e não foi só para a Odebrecht, eu pedi para todas 

as empresas que eu dialogava, as principais empresas doadoras, eu pedia 

para que eles recebessem dirigentes dos partidos aliados. Então, não foi 

uma relação só com a Odebrecht não, foi com todas as demais empresas. 

Quero, Ministro Herman, se o senhor me permite, trouxe aqui, com a 
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minha advogada, Dra. Maíra, várias matérias que saíram na imprensa 

sobre a construção da política de alianças, onde essas matérias são 

matérias do início do semestre. Gostaria que fossem matérias juntadas, 

porque vi, pela imprensa, a tese levantada aqui pelo Alexandrino Alencar. 

Não participei - e as matérias vão mostrar isso - de nenhum diálogo de 

construção de política de alianças, porque volto a dizer, eu assumi o papel 

efetivo de coordenador financeiro já às vésperas do processo eleitoral. Não 

participei de nenhum diálogo de construção de política de alianças e é 

importante recuperar, Ministro, se o senhor me permite, que a aliança da 

Presidenta Dilma de 2014 praticamente reflete a base do governo que foi 

constituída em 2011. Inclusive, se não me engano, se perdeu partido dessa 

base. Se não me engano, o PTB era da base e não participou da coligação. 

E se nós formos recuperar, praticamente essa aliança construída pela 

Presidenta Dilma em 2014 se remete à base de apoio do Presidente Lula 

até o final de 2010. Portanto, atribuir as supostas doações eleitorais à 

construção de uma política de alianças, tomando como tese a compra de 

tempo de televisão, penso que não é correto, até porque, da mesma forma 

que a Presidenta Dilma construiu sua política de alianças, que é coerente 

com seu primeiro governo, que é coerente com o governo do Presidente 

Lula, os demais candidatos também construíram políticas de alianças. 

Então, é natural... e o principal debate, Ministro, se o senhor for ver aqui 

pelas matérias publicadas pela imprensa, o principal debate na construção 

da política de alianças é a participação no governo. O que os partidos 

colocavam como eixo central era o espaço que eles teriam no governo. 

Então, penso que, com isso, esclareço e repito aqui: jamais participei de 

nenhum diálogo com nenhum empresário onde foram tratadas doações 
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para partidos aliados por esquema de Caixa 2 Jamais parHrÍpVÊ 3a4nais 

esse diálogo onde política de alianças é igual a compra de tempo de 

televisão, jamais participei de nenhum diálogo semelhante a esse. 

Ministro - Doutor Flávio, por favor, pode continuar. 

go 	Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Bom, considero esclarecido em 

relação a esse tópico dos partidos coligados. Queria perguntar à 

testemunha sobre outro tópico que já foi falado aqui e é o que o Ministro 

Herman chamou de "barriga de aluguel" ou de Caixa 3, não é, Ministro? 

Que é sobre as doações feitas pela cervejaria Petrópolis. O senhor sabe se 

a cervejaria também fez doações anteriores a campanhas eleitorais? 

Depoente - Para a campanha de 2014 ela fez, como remeti. Expliquei 

agora há pouco. Visitei a cervejaria, fiquei meio dia visitando a cervejaria, 

conversando com o presidente e as doações ocorreram, como ocorreram 

com outras empresas que visitei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Como que o senhor contatou a 

cervejaria? 

Depoente - Liguei para a secretária do presidente. A minha secretária 

ligou. Disse quem era eu e pedi uma audiência. Acho que demorou uns 

quinze ou vinte dias, a audiência saiu. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Houve a indicação de alguém da 

Odebrecht para que o senhor procurasse o senhor Valter Faria da 

cervejaria? 

Depoente - De forma alguma. Procurei a cervejaria Petrópolis como eu 

procurei a Ambev, como eu procurei a Coca-Cola, como eu procurei os 
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bancos, como eu procurei as empresas na área de alimentos, como eu 

procurei as empresas farmacêuticas. Todas as grandes empresas brasileiras 

eu procurei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ambev e Coca-Cola também 

doaram? 

Depoente - Doaram. A Ambev, a Coca-Cola, empresas farmacêuticas, 

empresas do ramo de alimentos, construtoras, os bancos doaram. Acho 

que para a campanha da Presidenta Dilma e para pelo menos a principal 

campanha concorrente a nossa também. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tem um terceiro tema que, 

embora os depoentes ou os delatores não tenham se referido diretamente 

ao senhor, mas como se refere a contas da campanha, me parece que o 

senhor poderia talvez nos ajudar. O Sr. Marcelo Odebrecht disse que 

colaborou com a campanha presidencial de cinco modos. Primeiro modo: 

Caixa 1, conta Dilma. Segundo modo: Caixa 1, conta PT. Terceiro modo: 
49 Caixa 1 ou "barriga de aluguel" ou Caixa 3, vias terceiros, que seria a 

cervejaria Petrópolis. A forma quarta é essa que ele disse com colaborações 

a partir dos coligados. E a quinta, ele disse que foi via Caixa 2 com 

pagamentos por serviços publicitários feitos por Mônica Moura e João 

Santana na campanha de 2014. Não há nenhuma atribuição ao senhor em 

relação a isso, mas nos parece que é importante, já que o senhor foi o 

responsável não só pela arrecadação de doações, como também pelas 

contratações e pagamentos da campanha, que o senhor nos informasse 

como que foram contratados Mônica Moura e João Santana? 

22 
ALIE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de Edinho Silva 	 Data: 17/3/2017 



(Á' 
L--4 

PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1 	
!f94 

9167 

Depoente - Um contrato no primeiro turno e outro contrato WSe ndo 

turno que totalizou 70 (setenta) milhões de reais, que é um valor mais do 

que bem pago para o serviço de comunicação, inclusive com processo de 

negociação muito difícil entre eu e a Mônica Moura, que era a 

representante comercial da empresa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe dizer por que eles 

foram contratados? 

Depoente - Eles foram contratados porque eles haviam feito a campanha 

de 2010. Eles haviam feito, se não me engano, a campanha também de 

reeleição do Presidente Lula de 2006. Se não me engano, foram eles 

também. Enfim, eles eram pubticitários vitoriosos que vinham de 

campanhas vitoriosas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor disse que a negociação 

foi bastante dura. Houve muita diferença entre o que foi pedido... foi para a 

Sra. Mônica ou para o Sr. João Santana? 

Depoente - Com a Mônica Moura. Nunca negociei com João Santana. Foi 

com ela, porque ela pedia valores e eu apresentava valores mais baixos, 

que era o que a campanha tinha condições de pactuar naquele momento. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor se recorda qual foi a 

diferença entre a proposta dela e quanto foi o contrato fechado? 

Depoente - Primeiro e segundo turno de 20 (vinte) milhões. A diferença 

inicial da negociação. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Vinte milhões entre o que ela 

pedia e o que foi fechado? 
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Depoente - E o que a campanha fechou. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A campanha fechou em 70 

(setenta) milhões? 

Depoente - -setenta .setenta milhões, 50 (cinquenta) no primeiro e 20 (vinte) no 

segundo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Isso foi pago? 

Depoente - Pago completamente e não ficou nenhum centavo de dívida. 

A campanha da Presidenta Duma não teve dívidas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Um dos depoentes, Sr. Fernando 

Migliaccio, chegou a dizer que pagou 16 (dezesseis) milhões de reais em 

2014 à Mônica Moura. E, segundo ele disse, a Sra. Mônica Moura teria dito 

a ele que esse valor era para a campanha de 2014. Isso é possível que 

tenha acontecido? 

Depoente - Desconheço e penso que 70 (setenta) milhões de reais foi 

muito bem pago para o serviço prestado durante a campanha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe dizer se o valor 

pago à Mônica Moura e ao João Santana é equivalente, superior ou inferior 

às demais campanhas dos adversários? 

Depoente - Não me recordo quanto que os advogados gastaram com 

televisão, rádio e internet, porque a campanha, o contrato dizia de rádio, 

televisão, internet, produção de materiais, produção de internet, produção 

de rádio, não só o produto final, mas toda a produção também. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe dizer se o valor 

pago em 2014 era superior ao pago em 2010? 
24 
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Depoente - Não me recordo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Por último, voltando à questão 

inicial, com relação aos partidos coligados, o senhor disse que em 

determinado momento da campanha os partidos o procuravam pedindo... 

69 	Depoente - A campanha inteira, Dr. Flávio, os partidos procuravam, as 

lideranças procuravam. Isso era a campanha inteira, do começo ao fim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E isso todos os partidos? 

Depoente - Todos os partidos, porque, para a gente entender, a 

Presidenta Dilma tinha palanques ou mais de um palanque - entendendo 

palanques como apoiadores -, em vinte e sete estados. Nesses vinte e 

sete estados você tinha campanha de governadores, de senadores - que 

também são campanhas majoritárias -, evidente que a pressão financeira 

sobre a campanha majoritária era muito grande. Então, os partidos 

procuravam o tempo todo. Acho que não só... Acho que nas outras 

campanhas não deve ser diferente ou não foi diferente. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O PMDB também o procurou, o 

procurava? 

Depoente - O PMDB também. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor sabe dizer quem do 

PMDB que o procurava dentro da campanha majoritária. 

Depoente - Acho que já disse isso aqui no depoimento anterior, foi 

sempre o, hoje, Ministro Padilha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O Sr. Eliseu Padilha. 
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Depoente - Sim, mas sempre também recursos dentro da legalidade, 

jamais teve qualquer diálogo que não fosse de recursos legais. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Estou satisfeito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo, alguma pergunta. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Sim. Boa noite a todos. Ministro 66 
Edinho, quem eram os coordenadores da campanha? O senhor disse na sua 

primeira fala, mas eu não me recordo. Quem eram os coordenadores da 

campanha? 

Depoente - Olha, nós tínhamos uma coordenação que ficava no comitê 

em Brasília, que era o próprio Vice-Presidente Michel Temer, tinha um 

gabinete no comitê em Brasília; o atual Ministro Eliseu Padilha também 

tinha um gabinete no comitê em Brasília; eu tinha um gabinete; o Miguel 

Rosseto tinha um gabinete; o Giles Azevedo tinha um gabinete e depois 

nós tínhamos outras pessoas que ajudavam, o Presidente Rui Falcão 

também tinha um gabinete, e depois nós tínhamos pessoas que ajudavam: 49 
o próprio ex-Ministro Gilberto Carvalho também ajudou bastante, nós 

tínhamos o Alessandro - que não vou me recordar o nome dele agora -, 

que também ajudou no programa de governo. Enfim, aí a equipe ia 

crescendo. Dependendo também das demandas, nós íamos chamando 

outras pessoas para irem ajudando, mas quem tinha gabinete cotidiano no 

comitê eram essas pessoas que eu mencionei. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - 0k. O Ministro da Fazenda, 

Guido Mantega, teve alguma atuação na campanha. 
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Depoente - Em hipótese alguma, que eu saiba não. Na qut9Waneira 

te asseguro que não. Agora, evidente, os ministros participavam dos 

debates do programa de governo, isso é só olhar pela imprensa. Vários 

ministros eram chamados para participar, para ajudar na formulação do 

programa de governo. Agora cotidianamente na campanha não. 

09  Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Em questões financeiras, 

portanto, ele não tinha atuação também. 

Depoente - Em hipótese alguma; que eu tenha conhecimento não. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Em relação a essa questão dos 

tempos de TV dos partidos, alguém lhe disse, quando o senhor foi chamado 

para fazer a coordenação financeira, de que uma das suas atribuições 

também era conseguir recurso para os partidos ou isso acabou vindo na 

prática com a demanda dos partidos? 

Depoente - Nunca ninguém me disse isso. O que me diziam era o 

06 	seguinte: olha, a campanha presidencial não tem condições de ajudar as 

campanhas de deputados. As campanhas de deputados, cada partido cuida 

da sua chapa. Nas nós tínhamos a atribuição de tentar ajudar as 

campanhas majoritárias, portanto, as campanhas dos governadores e dos 

senadores. Essas campanhas nós tínhamos, a campanha federal, a 

campanha nacional tinha atribuição de cuidar. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Nessas conversas que o senhor 

disse que em cada empresa que o senhor visitava o senhor também pedia 

auxílio aos partidos integrantes da coligação. Em algum momento o senhor 

disse que precisava desse recurso para comprar tempo de televisão? 
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Depoente - Doutor Gustavo, só para eu ser mais explícito, a minha 

prioridade era a arrecadação da campanha presidencial, essa era a minha 

prioridade. Então, eu não chegava a uma reunião com demandas de 

partidos debaixo do braço, em hipótese alguma. O que acontecia é que 

muitas vezes eu ligava para empresa para saber se ela poderia receber o 

dirigente partidário A, B, C, o candidato a governador A, B, C, a liderança 

A, B, C, dependendo de quem me procurava e se isso estava dentro da 

estratégia da campanha da Presidenta Dilma. Por exemplo, vou dar um 

exemplo concreto pegando o Paraná: no segundo turno, nós organizamos, 

o Senador Requião apoiou a Presidenta Dilma, portanto, nós dialogamos 

com o Senador Requião de que forma nós poderíamos estruturar a 

campanha da Presidenta Dilma no Paraná. Eu estou te dando um exemplo. 

Exemplos como esse tinha na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Tinha a 

situação da campanha no Rio de Janeiro, que era complexa porque tinha 

PMDB, tinha PR e tinha PRB, não, PMDB, PT e PRB. Então, todas essas 

questões de montagem dos palanques, isso acabava caindo na campanha 

presidencial e, muitas vezes, eu ligava: olha, você pode atender o 

representante, por exemplo, do candidato ao governo, Senador Crivella, na 

época, pode receber. Não, não posso. Está bom, então eu ligava para outra 

empresa. Mas a minha atribuição prioritária não era essa, a minha 

atribuição prioritária, quando eu entrava dentro de uma empresa para 

pedir, eu entrava para tentar arrecadar para a campanha da Presidenta 

Dilma, era essa a minha prioridade. Repito, é só pegar as matérias da 

imprensa. A coligação foi firmada no início do semestre, e essa coligação 

reflete o que foi a base de apoio da Presidenta Dilma no seu primeiro 

mandato, que reflete o que foi a base de apoio do ex-Presidente Lula, 
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portanto, esses partidos já vinham numa coalisão. Dizr gVia  'dssa 

coligação significou compra de tempo partidário eu penso que, me 

desculpe, é uma hipótese totalmente sem nenhum fundamento, porque era 

uma coligação praticamente consolidada, que já vinha, entrava na terceira 

eleição consecutiva. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - A minha dúvida pontual é nessa, 

porque o Marcelo Odebrecht disse que não lhe foi pedido, não lhe foi dito 

essa expressão compra de tempo de TV, e remeteu isso ao Alexandrino, 

que nos disse aqui teria havido essa expressão de uma conversa com o 

senhor. Então o senhor confirma que não houve essa expressão compra de 

tempo de TV. 

Depoente - Não houve, em cima, para que eu não seja repetitivo, dos 

argumentos que eu já acabei de expressar. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Entendi. O senhor se recorda de 

ter havido, durante a campanha, um pedido de aumento de limite para os 

gastos da campanha presidencial? 

Depoente - Teve aumento, teve aumento sim, porque nós fizemos uma 

previsão e vimos que poderia estourar a previsão. Como a campanha da 

Presidenta Dilma, como eu disse aqui, teve todo o rigor possível para 

trabalhar dentro da legalidade, eu preferi estender o teto do que correr o 

risco de nós estourarmos o teto financeiro estipulado anteriormente. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Uma última pergunta: o seu 

contato na Cervejaria Petrópolis nessa tarde que o senhor passou lá foi 

com quem especificamente? 
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Depoente - Presidente Walter - eu não me lembro do sobrenome dele. 

Walter, o primeiro nome eu tenho certeza que é Walter. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Não é Walter Faria não? 

Depoente - Walter Faria. Isso mesmo. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Entendi. Por fim, durante esse ao 
período em relação à Mônica Moura e ao João Santana, o senhor disse que 

o valor contratado foi aquém do que eles inicialmente pediram. Houve 

reclamação para o senhor... Acertado os 50 (cinquenta) milhões do 

primeiro turno e/ou o 20 (vinte) do segundo turno, houve reclamação deles 

e pedido para tentar aumentar isso? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Acertado os 50 (cinquenta) 

milhões no primeiro turno e ou 20 (vinte) no segundo turno, houve 

reclamação deles e pedido para tentar aumentar isso? 

Depoente - No segundo turno. Eles disseram que queria um valor maior, 

porque o valor do primeiro turno ficou muito apertado e eu achei que o lp 
valor do primeiro turno foi suficiente. Até porque é o tipo de atividade difícil 

de você planilhar, porque uma parte do custo é capacidade de criação, não 

é, como eles atribuem. Então, é difícil de você..., você tem condições de 

planilhar o tempo de câmera, o tempo de iluminação, o tempo de 

equipamento, locação de equipamento, tudo isso eu pedi e foi planilhado. 

Agora, a capacidade de criação é algo tão subjetivo que fica difícil. Mas 

achei que o valor ficou alto, mas ficou dentro, abaixo do que haviam 

pedido. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Tá. Então, só pa 	 ro, 

na virada do primeiro para o segundo turno, ali por volta de outubro, início 

de outubro, houve a definição por mais um montante para custear o 

segundo turno, é isso? 

09 	Depoente - Foi isso, que totalizaram 70 (setenta) milhões de reais. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - E nesse momento houve uma 

reclamação? 

Depoente - Teve negociações, viu, Dr. Gustavo. Teve negociações. 

Primeiro turno e segundo turno nós negociamos. Como eu negociei com 

outros fornecedores. Evidente, como repito aqui, só que com eles é mais 

difícil, porque tem uma parte da planilha de custos que é criação, que é 

capacidade criativa. É subjetivo, não é objetivo. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Entendi, mas nessa negociação 

para o segundo turno, houve reclamação de que os 50 (cinquenta) milhões 

para o primeiro turno foram baixos para o que eles pensavam. 

Depoente - Foi apertado, foi apertado, pela qualidade dos equipamentos, 

porque importaram equipamentos, enfim. Foi isso. Eu não me recordo de 

todos os diálogos na integra, mas, em síntese, foi isso. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Entendi. Estou satisfeito. 

Obrigado. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Fiquei com uma dúvida com essa 

pergunta feita pelo Dr. Gustavo. Senhor Edinho, então houve uma segunda 

negociação com Mônica Moura para o segundo turno? Eu tinha entendido 
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que tivesse sido uma negociação inicial em que se estabelecia primeiro e 

segundo turnos. Então, houve... 

Depoente - Não, primeiro turno. Até porque nós não sabíamos se iríamos 

para o segundo turno. No segundo turno se abriu um outro processo de 

negociação. 	
60 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Alckmin? 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Ministro, boa tarde, José Eduardo 

Alckmin da Coligação Muda Brasil do PSDB. Fiquei só com uma dúvida. Pelo 

que eu entendi, a sua participação se deu já quase às vésperas do início da 

campanha eleitoral, seria isso não é? 

Depoente - Como coordenador financeiro da campanha, porque existia 

um diálogo comigo, que já vinha há um bom tempo e eu resistia em 

assumir essa tarefa, porque eu nunca exerci no partido uma tarefa 

semelhante a essa, nunca participei de campanhas. Então, resisti e esse 

diálogo vinha transcorrendo até que, nas vésperas do processo eleitoral, eu 00 
resolvi assumir. Acho que no mês de maio ou junho, final de maio, começo 

de junho. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Perfeito. Antes do senhor era o 

Vaccari que... 

Depoente - Aí era o partido, não é. Não era coligação, porque ainda nem 

existia. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Não existia campanha e nem 

coligação, não é, e seria dele. Aqui, nesse material que nos foi trazido, 

percebo que há registros, aliás é a matéria que está dizendo, não é, de 
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turbulências provocadas por ameaças e perseguição da bc 	fld% por 

partidos como o PR e o PROS. Existiu mesmo, como está registrado aqui na 

imprensa, essa ameaça de perseguição? 

Depoente - Desconheço. Eu participei muito pouco do processo nessa 

época e, então, não saberia lhe dizer dessa turbulência, se foi grande, se 

foi pequena, ou se foi... porque nesse período também, Dr. Alckmin, o 

senhor é advogado eleitoral experiente, sabe disso, tem um assédio muito 

grande, tem uma disputa pelos partidos das candidaturas, mas esses 

partidos.. se não me engano, o PROS. O PROS não, porque era um partido 

recém-criado, os demais partidos já faziam parte da base do Governo. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Obrigado. Aqui há uma referência 

ao PR, também não deve ser do seu conhecimento... 

Depoente - Não, mas o PR tinha Ministério, se não me engano o Ministro 

Alfredo Nascimento na época era Ministro do Governo Duma. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Ele não tinha sido desligado? 

Depoente - Ou foi um outro, Paulo Sérgio assumiu, também do PR, mas 

o PR, se não me engano, tinha o Ministério dos Transportes na época. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Aliás, eu não sei se eu posso ( ... ) 

no dia 4... 8 de abril, porque aqui é o Painel Vera Magalhães e eu não estou 

encontrando a data. 

Depoente - Mas o anexo é sempre da mesma data. Na internet o senhor 

pode confirmar isso. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Nessa data evidentemente ainda 

não era o senhor que estava coordenando esses assuntos? 
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Depoente - Não, não. E nem existia essa tarefa financeira porque não 

tinha campanha, não tinha.., eu fui registrado como coordenador financeiro 

na convenção de julho. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Então, essa pretensa reunião de 

julho, talvez não tenha sido essa que o senhor participou, que o senhor, 

falou que foi muito ruim. 

Depoente - Eu não me recordo a data, foi a primeira reunião com o 

Marcelo Odebrecht foi muito ruim, foi muito ruim, registro. E ele sabe 

disso. E o Alexandrino estava na reunião e também sabe. Foi muito ruim. 

Uma reunião tensa de muitas críticas à Presidenta Dilma e eu, 

evidentemente, no meu papel, sai na defesa. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Perfeito. E isso, o senhor disse, 

não tem uma... mas certamente já foi em data posterior à escolha da 

Presidente como candidata, ou não? 

Depoente - Eu não me recordo. Não me recordo, mas foi no comecinho 49 
da campanha, enfim, no comecinho do processo, eu tenho certeza. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) - Seriam essas as questões, eu 

agradeço. 

Depoente —Eu que agradeço. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Eu pergunto se os advogados que estão em 

Brasília têm alguma pergunta? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sim. Está me ouvindo bem aí? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim, Dr. Flávio, pode falar. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Boa noite, Min stro'EinI, o 

senhor disse em algum momento na campanha, na primeira reunião do 

senhor foi em junho, com Marcelo Odebrecht, confirma isso? 

Depoente - Doutor, eu acabei de dizer ao Dr. Alckmin que eu não me 

ao 	recordo bem a data, não sei se foi final de junho, começo de julho, eu não 

me recordo, doutor, mas me recordo do conteúdo da reunião. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Eu insisto nessa pergunta por um 

motivo simples: há um documento apresentado pelo Sr. Marcelo 

Odebrecht, e corroborando o depoimento dele, de uma anotação, é um 

documento particular do Sr. Marcelo Odebrecht, dizendo que a primeira 

reunião teria se dado dia 11 de junho de 2014. Por essa razão eu insisto na 

pergunta e diante disso eu entendo que há uma contradição no que foi 

esclarecido. O senhor afirmou tanto no seu primeiro depoimento como 

hoje, taxativamente, que começou em julho a sua atividade como 

coordenador da campanha... 

Depoente - Quando eu fui registrado como tesoureiro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Diante disso, eu... 

Ministro - Doutor Flávio, o senhor me permite? Não há contradição. A 

testemunha acabou de dizer que não tinha certeza se tinha sido em junho 

ou em julho. Agora, com o dado que Vossa Excelência traz, das anotações 

do Sr. Marcelo Odebrecht, aí a testemunha tem condições de afirmar a data 

certa. Mas até agora, o Ministro Edinho Silva vinha afirmando que era 

junho, julho, foi isso o que eu entendi. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Perfeito, Ministro, dentro desse 

contexto, só uma pergunta: antes de o senhor assumir efetivamente a 

função de coordenador, quais eram as atribuições que o senhor teve entre 

final de junho e começo de julho? 

Depoente - Final de junho? Final de junho eu já tinha definido que eu 
Só 

seria coordenador financeiro. Só para que eu não gere falsas contradições, 

que eu quis dizer foi o seguinte: eu passo a exercer oficialmente a minha 

campanha, a minha tarefa de coordenador financeiro no momento em que 

meu nome é registrado na convenção e que a Presidenta Duma me dá 

uma procuração para que eu a represente como coordenador financeiro. Foi 

nesse sentido. O que eu disse é que eu tinha resistência para assumir a 

tarefa de coordenador financeiro por mais que esse debate vinha 

acontecendo e ainda disse assim aqui: no final de maio ou começo de 

junho eu participo de uma reunião e digo que assumiria a tarefa e essa 

missão. Foi nesse sentido que eu disse. Eu sempre tive uma atribuição. 

Nesse período eu era deputado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. 	49 
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sim, mas o senhor teve uma 

reunião com o Sr. Marcelo Odebrecht em junho. E discutiu lá doação para a 

campanha presidencial... pelo menos foi o que eu me lembro que o senhor 

disse hoje. Então, nesse período de junho, essa foi a única atividade em 

direção a financiamento da campanha da Presidente ou teve outras? 

Depoente - Eu não me recordo se participei de outras reuniões, posso até 

ter participado, mas isso, evidentemente, é público e não tem por que eu 

omitir. Todas as reuniões que eu participei, eu lhe asseguro que eu 

participei com a tarefa... se a minha tarefa era fazer o debate sobre a 
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arrecadaçao da campanha presidencial, eu participei de reunflesnunjicindo 

essa tarefa, porque ela é uma tarefa legal, reconhecida pela legislação 

eleitoral brasileira e nada tem de ilegal você cumprir essa função. É que 

nós estamos vivendo um ambiente tão ruim que parece que, por você 

cumprir uma tarefa de coordenador financeiro, isso já abre um precedente 

de você estar cometendo ilegalidade. Eu lhe asseguro que eu cumpri essa 

tarefa de forma legal e de forma ética, o tempo todo, antes do registro da 

coligação e depois do registro da coligação. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Muito obrigado. Boa noite. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Nicolao, alguma pergunta pelo Ministério 

Público? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral 

perguntas. Obrigado. 

- Não, Dr. Bruno, não tenho 

r-" 
 

La-1 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Doutor Bruno, eu tenho uma 

última, se me permitir o Ministro? Só que me recordei agora. Ministro 

Edinho, foi o senhor que fez a contratação da Monica Moura e do João 

Santana, efetivamente? O senhor participou dessa negociação? 

Depoente - Fui eu. Fui eu. Apenas eu. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Portanto, ela se deu em junho 

ou julho, imagino? 

Depoente - Posso tentar recordar, mas no período que precedeu o 

processo eleitoral. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Portanto, não é possível ter 

havido a contratação dela em março, por exemplo? 
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Depoente - Não, em hipótese alguma. Eu te asseguro. Em hipótese 

alguma. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - 0k, obrigado, Ministro. 

Ministro - Doutor Bruno, eu vou fazer umas últimas perguntas. Ministro 

Edinho, o Sr. Marcelo Odebrecht afirma que o seu interlocutor, quer dizer, ao 
o interlocutor dele, Marcelo Odebrecht, para os fins financeiros da 

campanha eram, em primeiro lugar, o senhor, e a impressão que fica - e 

confesso que não reli os depoimentos ainda, vou reler - mas a impressão 

que fica é que seria uma interlocução para fins de Caixa 1 com o senhor. À 

exceção desse fato que o senhor já afastou, da compra de tempo de 

televisão dos partidos, haveria outra interlocução com o Ministro Guido 

Mantega referente a um valor de 150 milhões de reais, sendo que 100 

milhões seriam, por assim dizer, dinheiro novo, ou seja, dinheiro 

disponibilizado para a campanha de 2014 e 50 milhões, aproximadamente 

(tudo isso aproximadamente), que vinham de uma propina paga por um 

49 benefício recebido pela Odebrecht em 2009. Estou fazendo a pergunta não 

é porque seu nome tenha sido envolvido. Não foi. É apenas para saber se o 

senhor teve conhecimento de algo a esse respeito? 

Depoente - Não tive, Ministro. Eu lhe asseguro que não tive. 

Ministro - Uma outra pergunta é sobre o diretório do Partido dos 

Trabalhadores. O senhor lembra quanto o diretório transferiu? Claro, esses 

dados estão de novo, eu repito, no TSE, mas o senhor lembra quanto o 

diretório transferiu para a campanha presidencial? 
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Depoente - Também não me recordo, Ministro, mas eL pw'jtii,tar 

todos esses documentos ao processo, se o senhor me autorizar. Mas eu 

não me recordo. 

Ministro - Está bem. Esses elementos eram apenas se o senhor tivesse 

aqui agora. Não há necessidade de juntar porque fazem parte do arquivo, 

vamos dizer assim, do próprio TSE. E, por fim, eu queria entender um 

pouco - e aí não é exatamente em relação ao seu depoimento, mas uma 

curiosidade mais geral - a razão pela qual a campanha presidencial se 

sentia responsável pelas eleições majoritárias nos estados, mas não, por 

exemplo, pelas eleições dos deputados. Qual era a lógica disso? Me 

desculpe, mas a pergunta é de alguém que nunca praticou a política 

partidária. 

Depoente - Ela é inquietante, Ministro, mas eu lhe explico. Porque são 

centenas de candidaturas a deputados nos estados. São centenas 

estaduais, centenas federais em cada estado. Então, é um nível de 

pulverização. Se a campanha majoritária se responsabilizar por essas 

campanhas, é evidente que nós não teríamos logística para dar conta 

dessas demandas. Então, nós dizíamos o seguinte: os partidos nos Estados 

têm que cuidar das campanhas dos deputados. As campanhas majoritárias 

a campanha nacional tentaria, de alguma forma, colaborar porque são 

campanhas majoritárias e elas formam a geografia política de cada estado, 

Ministro. Não sei se o senhor consegue entender meu raciocínio. Até uma 

campanha como a da Presidenta Duma tinha mais de um palanque por 

Estado. Então, se nós não administrássemos essas campanhas, inclusive 

politicamente... Mesmo administrando, nós tivemos muitos conflitos. Eu dei 
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o exemplo aqui do Rio de Janeiro que foi uma campanha tensa o tempo 

todo no primeiro turno porque eram vários palanques, vários interesses 

políticos, vários conflitos que tinham que ser administrados. E isso se deu 

em vários Estado do País. Então, as campanhas dos governadores e dos 

senadores mesmo assim muitas vezes a gente não dava conta, Ministro, 

mas nós tentamos, de alguma forma, participar, tanto da gestão política, 

como, de alguma forma, tentar colaborar para que essas campanhas 

tivessem o mínimo de estrutura para que elas acontecessem nos estados. 

Ministro - Desses 350 milhões gastos pela campanha da chapa 

presidencial... Foram 350, não é isso? 

Depoente - Isso, isso. 

Ministro - Aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) milhões. De 

novo uma curiosidade para entender essa quantidade de dados diante de 

nós: quanto o senhor estima que foi para essas campanhas majoritárias? 

Depoente - A grande parte, Ministro, eu não saberia lhe dizer, mas todo 69 
material impresso, foi a campanha majoritária que rodou, tanto... Claro 

que eu acredito que os governadores e senadores tenham também gerado 

material próprio, mas nós garantimos material impresso para todas essas 

campanhas, tanto dos Governadores como dos Senadores, a montagem de 

toda estrutura, cada vez que a campanha majoritária se direcionava para 

esses Estados, a estrutura era toda da campanha majoritária. Nós também 

cuidávamos de comitês, das equipes de trabalho, carros de som; toda essa 

parte de infraestrutura era a campanha majoritária que fazia. 

Ministro - Bem, por último, Ministro, o senhor gostaria de fazer algum 

comentário complementar em relação a tudo que disse? 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Gostaria de fazer lin:W'Oar-94rita 

em relação a isso, porque não ficou claro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O Doutor Flávio quer fazer uma pergunta. 

Depoente - Mas agradeço a oportunidade e depois falarei. 

Ministro - Doutor Flávio sempre faz pergunta ao final. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É que com essa pergunta que o 

senhor fez, surgiu uma dúvida. Pelo que o Ministro Edinho estava dizendo, 

queria entender bem isso, quando ele se refere que a campanha.. .dos 350 

(trezentos e cinquenta) milhões que boa parte era para os estados, pelo 

que entendi a campanha presidencial nos estados, é isso? 

Depoente - E as dobradas de materiais, Dr. Flávio, com os governadores 

e senadores também. Isso era toda... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Mas sempre campanha 

presidencial, é isso? 

Depoente - A campanha presidencial. Muitas vezes comitês, mas tudo 

isso está declarado ao TSE. Todas essas despesas. 

Ministro - Foi apenas uma curiosidade, não é que aqui essas contas se 

relacionem com ilicitudes. Ao contrário, é apenas para entender a logística 

que funcionava no que tange ao gasto mesmo de uma campanha 

presidencial. 

Depoente - Ministro, agradeço a oportunidade, sou muito grato ao senhor 

ter deferido a minha vinda aqui hoje, porque foi uma oportunidade de eu 

fazer a defesa, Ministro, de uma campanha que eu lhe asseguro que nas 

minhas atribuições procurei agir com a maior correção possível, de forma 
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ética, dentro da legalidade e procurando o tempo todo seguir uma 

orientação explícita da Presidenta Dilma que a nossa campanha se 

pautasse por aquilo que estabelece a legislação brasileira. Então, a minha 

vinda aqui, mesmo sendo uma indicação do Dr. Flávio, da defesa, o seu 

deferimento para mim é a oportunidade importantíssima de fazer a defesa 

da minha conduta. Muito obrigado, Ministro. 	 ao 
Ministro - Nós que agradecemos sua presença. Gostaríamos de agradecer 

a presença, também, da eminente advogada, não sei se é de Araraquara 

ou... 

Advogada (Maíra Beauchamp Salomi) - Não, sou de São Paulo, 

Ministro. 

Ministro - Então, não tem o privilégio de morar na grande Araraquara. 

Advogada (Maíra Beauchamp Salomi) - Não tenho, infelizmente. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - É bem mais tranquilo, deve ser. 

Ministro - Doutor Bruno? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro Edinho, novamente agradecemos pela 

sua presença mais uma vez neste processo e declaro encerrada a oitiva. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordenadoria de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 

69  
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N. 1943- 

58.2014.6.00.0000/DF 

AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO (POR VIDEOCONFERÊNCIA) 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123 

DEPOENTE 

Guido Mantega 

Além do depoente, participaram da inquirição, de Brasília/DF, o Exmo. Sr. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, 

Presidente da Audiência; o Senhor Procurador Regional Eleitoral Francisco 

Sanseverino; os Senhores Advogados Janaína Lusier e Gustavo Bonini 

Guedes, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; Renato Franco, 

Marthius Svio Cavalcante Lobato e Breno Bergson Santos, pela 

representada Dilma Vana Rousseff; em São Paulo, o Senhor Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral Bruno César Lorencini; os Senhores 

Advogados Guilherme Batochio, pela defesa do depoente; Flvio Crocce 

Caetano, pela representada Duma Vana Rousseff; e Gustavo Kanffer e Dr. 

José Eduardo Alckmin, pelos representantes Coligação Muda Brasil e 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB - Nacional). 

O depoente, por videoconferência com o Tribunal Regional Eleitoral, em 

São Paulo, respondeu da seguinte forma ao que lhe foi perguntado: 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme determinação 

do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oral idade do texto, inclusive no que se refere a eventuais 
inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta de acesso 

aos autos do processo. 
Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
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Ministro - Quero agradecer o Ministro por estar conosco e poder trazer a 

sua contribuição. Ministro, este é um depoimento da Justiça Eleitoral, não 

preciso dizer, o Dr. Bruno Lorencini é o Juiz Auxiliar da Corregedoria. Ele 

vai conduzir esta oitiva. Peço ao Dr. Bruno para dar início. 

Advogado (Guilherme Batochio) - Excelência, Senhor Ministro, pela 

ordem. Quem fala aqui é o Advogado Guilherme Batochio, eu sou o 

advogado do Ministro Mantega. Eu queria levantar uma questão de ordem, 

que é a seguinte: é público e notório, Ministro, que o depoente aqui 

presente se vê investigado pelos mesmos fatos sobre os quais ele vai 

prestar depoimento nesta noite. Então, requeiro a Vossa Excelência que a 

ele seja deferido o privilégio da não autoincriminação. É o que fica 

requerido, com o respeito devido. 

Ministro - E já está deferido. 

Advogado (Guilherme Batochio) - Muito obrigado. 

Procurador Regional Eleitoral (Francisco Sanseverino) - Pela ordem, 

Senhor Relator. O Ministério Público concorda também. Os fatos que são 

aqui tratados são os mesmos que são objeto da operação Lava Jato, então 

realmente não cabe a questão de que é fato público e notório que o ex-

Ministro Guido Mantega também está na condição de investigado em 

Curitiba. Estou de acordo com a solicitação da defesa. 

Advogado (Guilherme Batochio) - Isso não significa, Senhor Ministro, 

que ele vá se reservar o direito de ficar em silêncio. Ele vai responder, na 

medida do possível, a todas as perguntas que lhe forem formuladas. 
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Ministro - Doutor Batochio, podemos então proceder da seguinte forma, 

com a concordância do Ministério Público... Aliás, eu não havia percebido 

que há uma outra tela aqui. Aí eu vejo o Dr. Sanseverino, o Dr. Gustavo, a 

Dra. Janaína, o Dr. Caetano. Doutor Batochio. A observação que Vossa 

Excelência fez é absolutamente pertinente. Foi exatamente por essa razão 

que não intimei o Ministro Guido Mantega anteriormente. Quando o Dr. 

Flávio Caetano e os outros advogados da Presidente Dilma Rousseff 

requereram a sua oitiva, indeferi nessa perspectiva, porque aqui nós 

garantimos não só esse direito constitucional à não autoincriminação, mas 

todos os direitos constitucionais que são assegurados não apenas ao 

Ministro Guido Mantega, mas a todos nós, como cidadãos. Está deferido, 

mas peço ao Dr. Bruno para, de todo modo, começar a audiência com o rito 

de praxe e, então, o próprio Ministro pode dizer que se reserva o direito de 

não prestar o compromisso. Mas fique à vontade, Ministro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro Mantega, esta audiência é uma 

audiência da Justiça Eleitoral, com esse objeto, o objeto é uma ação de 

investigação eleitoral que tem como representantes o PSDB e a Coligação 

Muda Brasil e como representados a ex-Presidente Dilma Rousseff e o atual 

Presidente Michel Temer. Pergunto inicialmente se o senhor tem vínculos 

de amizade, inimizade, parentesco, enfim, com qualquer um dos 

representados. O senhor tem algum tipo de vínculo dessa natureza? 

Depoente - Tenho vínculo de amizade com a Dilma. Fui Ministro do 

governo dela. Antes disso, fomos companheiros de Ministério, durante os 

dois mandatos do Presidente Lula. Portanto, tenho um vínculo afetivo com 
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ela. Conheço o Presidente Temer, tenho um bom relacionamento, mas não 

tenho essa proximidade. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro, nesta ação, o senhor foi arrolado pela 

defesa sobre fatos que são objeto dessa ação... 

Ministro - Doutor Bruno, é importante proceder desde o início, ou seja, o 

Ministro Guido Mantega não vai prestar compromisso. Mas é importante 

que isso fique claro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ia chegar nesse ponto, Ministro. Só ia antes 

definir que o objeto dessa ação é a Campanha Eleitoral de 2014. Ela 

envolve fatos, como bem o Dr. Guilherme colocou, que eu gostaria de 

perguntar ao senhor se o senhor quer assumir o compromisso de dizer a 

verdade sobre tudo que lhe for perguntado, sob as penas da lei, isso é 

previsto no Código Penal, art. 242, eventual inverdade ou o 

descumprimento de dizer tudo que sabe sobre os fatos poderia acarretar o 

crime de falso testemunho. Porém, como bem o Dr. Guilherme colocou 

desde o início, o Ministro também apontou, esses fatos que estão sendo 

objeto dessa ação podem envolver alguma incriminação e o senhor tem o 

direito constitucional de não se autoincriminar, de não depor sobre fatos 

que de alguma forma impliquem incriminação ao senhor. Em razão dessa 

circunstância, pergunto se o senhor vai prestar o compromisso de dizer a 

verdade ou se reserva - e isso não tem, obviamente, nenhum efeito - 

essa é uma ação eleitoral - apenas para fins de compromisso de 

testemunha - se o senhor presta esse compromisso ou se se reserva a 

não prestar o compromisso, com base nesse direito constitucional. 
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Depoente - Vou ter que perguntar para o meu advogado Não sei o que 

responder. 

Advogado (Guilherme Batochio) - Se reserva o direito de não se 

autoincriminar. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Nessa situação, nessas condições, Ministro, o 

Ministro Guido Mantega não tendo prestado compromisso, o senhor vai ser 

ouvido sobre aquilo que quiser responder, na condição de informante, e 

informante arrolado pela defesa, então o senhor sinta-se livre para não 

responder aquilo que entenda que não é cabível. O senhor também fique à 

vontade a qualquer momento para consultar o seu advogado sobre 

eventuais fatos sobre os quais o senhor esteja depondo. 

Depoente - Obrigado. 

Ministro - Doutor Bruno, pediria ao Dr. Guilherme que interfira em 

qualquer momento em que entenda que o Ministro Guido não deva 

responder a alguma pergunta. Sinta-se absolutamente à vontade, por 

favor. 

Advogado (Guilherme Batochio) - Obrigado, Ministro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro, o senhor foi arrolado como 

testemunha, agora informante da defesa. Eu vou fazer algumas perguntas 

gerais sobre o objeto e o senhor, como disse, sinta-se à vontade para 

responder. Ministro, o nosso objeto nesse processo é a Campanha Eleitoral 

de 2014. O senhor teve alguma participação na Campanha Eleitoral de 

2014? 
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Depoente - Sim, eu tive participação do ponto de vista da ár a 

econômica, ou seja, eu não coordenei a campanha, não me envolvi nos 

recursos da campanha, porém, como todas as demais campanhas, desde a 

campanha de 99, eu tenho uma participação formulando propostas 

econômicas, ajudando a preparar a candidata nos momentos de debate, 

dando respostas na área econômica, em muitos momentos gravando filmes 

que os marqueteiros decidiram. Então, sim, tive, mas, digamos, focado 

nessa questão econômica. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não diretamente participando do comitê da 

campanha, mas mais no apoio até acadêmico dos candidatos? 

Depoente - Exatamente. Porque todas as campanhas têm um forte 

conteúdo econômico. Principalmente em momentos de crise. E nós vivemos 

crises a partir de 2008, crises sucessivas. E a área econômica é muito 

demandada, porque o principal debate acaba sendo na área econômica, 

"como vamos retomar o crescimento?", "como é que faz para derrubar o 

desemprego?", e assim por diante. Então, a minha participação é nesse 

sentido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Agora, diretamente na campanha, Ministro, 

principalmente na questão de arrecadação de recursos, de financiamento 

da campanha, o senhor teve algum grau de envolvimento nisso? 

Depoente - Não tive. A arrecadação de recursos, o senhor falou? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim, captação para a campanha. 

Depoente - Captação de recursos para a campanha, não, porque a 

campanha tinha uma coordenação e um tesoureiro. Cabia ao tesoureiro 
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cumprir essa função. Mesmo porque também eu estava exercendo ,i 

atividade de Ministro da Fazenda, que eu posso dizer que não é uma 

atividade simples e que me absorve a maior parte do tempo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Com o tesoureiro da campanha, o senhor 

S chegou a ter reuniões em algum momento, até reuniões de 

aconselhamento, enfim, alguma coisa relacionada com a campanha 

chegava ao senhor através do tesoureiro? 

Depoente - Olha, muito poucas. Houve alguma. Sempre ouvindo queixas, 

evidentemente. Os tesoureiros sempre se queixam. Mas eu não tinha o que 

fazer e foi só isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E com doadores, Ministro? E aí eu falo 

relacionado exatamente à doação para a campanha, não propriamente com 

a... O senhor chegou, como um dos protagonistas do governo que estava 

se candidatando à reeleição, a ter algum contato com alguma empresa que 

seria potencial doadora para campanha para realizar algum tipo de 

aproximação, intermediação, conversa para trazer recursos para a 

campanha? 

Depoente - Veja, pela minha função, eu tinha um relacionamento 

permanente com o alto empresariado brasileiro. Então, palestras, almoços, 

jantares, etc., acho que 1/3 ou mais da minha agenda sempre foi voltada 

para isso, porque você tem que resolver os problemas econômicos, os 

problemas de crédito, problema de investimento, problema de concessões, 

etc., então, o meu contato é permanente. Então, digo que os grandes 

contribuintes da campanha estiveram comigo várias vezes, nem sei quem 
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são todos eles, mas focado sempre nessas questões, nas questões 

econômicas, não tratando de contribuição de campanha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então o senhor nunca ( ... ) questões 

institucionais, relacionadas ao Ministério da Fazenda que era o que o 

S senhor tratava, nunca relacionados, nunca teve uma pauta para arrecadar 

recursos com esse alto empresariado? 

Depoente - Exatamente, eu posso dizer as pautas variadas que nós 

sempre tivemos. Falamos... sei que é focado em 2014, mas posso dizer 

que desde 2008, 2009, tivemos a questão de uma reação à crise 

econômica e o governo foi muito ativo aqui no Brasil para impedir que a 

crise tomasse conta do País e nós conseguimos. Isso implicou em formação 

de grupos de trabalho com os empresários, reuniões mensais, semanais. E, 

daí para frente, 2010, cada ano se coloca um problema. Seria o problema 

cambial em 2011, política industrial em 2011, 2012, as concessões, o 

programa de concessões, o financiamento para área de concessões, 

sempre houve uma pauta intensa, agora nunca foi tratada essa questão de 

S contribuições de campanha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A Presidente Dilma nesse período específico da 

campanha, o senhor teve conversas com ela sobre a questão da campanha, 

principalmente para arrecadação de recursos da campanha? O senhor já 

teve alguma conversa com a Presidente, nessa época, sobre questões 

relacionadas diretamente à arrecadação de recursos na campanha? 

Depoente - Não, eu conversava quase todo dia com a Presidenta, tinha 

intensas com ela, orçamento, corte, não sei o que, mas não tratava dessa 

questão porque ela tinha uma outra equipe que tratava dessa questão. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro Guido, uma das empresas que têm 

relação direta com o objeto é a empresa Odebrecht. Com  a Odebrecht o 

senhor tinha uma ( ... ) com algum dos executivos, enfim, dentro dessa 

pauta que o senhor disse institucional? O senhor tinha reuniões com 

o executivos da Odebrecht? 

Depoente - Bom, eu tinha, em geral, reuniões com os CO's , com os 

dirigentes de todas as empresas. No caso da Odebrecht, o Sr. Marcelo 

Odebrecht era a pessoa com quem eu conversava. Eu não conversava com 

nenhum diretor da Odebrecht. Acho que eu nunca conheci, se conheci foi 

em reuniões amplas, que eu nem sei identificar, mas eu não tenho, não 

tive nenhum contato com esses diretores, apenas com o Sr. Marcelo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E no período que o senhor esteve à frente do 

Ministério, esses encontros com o Sr. Marcelo, normalmente eram 

encontros sempre em reuniões que agregavam mais pessoas ou o senhor 

tinha reuniões pontuais com o Marcelo Odebrecht, apenas o senhor e o 

Marcelo? 

Depoente - Eu tinha reuniões de todos os tipos. Por exemplo: ele fazia 

parte do IED, então eu, frequentemente, era convidado para almoçar no 

IED. O IED são 30 (trinta) grandes empresários. Ou então tinha reuniões 

na CNI, ou reuniões em outros lugares, ou alguns grupos e também 

reuniões individuais com o Sr. Marcelo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor lembra se isso era algo com uma 

frequência? Que frequência isso era possível no período em que o senhor 

ficou no Ministério? Esses encontros com o Marcelo Odebrecht 

especificamente eram frequentes ou era algo ... ? 
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Depoente - Eu acho que eu tinha um diálogo frequente, como lhe disse, 

em função do cenário que nós enfrentávamos eu tinha que dialogar, eu 

tinha que estimular os empresários a fazerem investimentos no País, a 

confiarem que iríamos ter uma retomada. E o Sr. Marcelo dirigia uma 

empresa importante do País. A empresa dele acho que era a terceira em 

faturamento, se não me engano, atrás só da Petrobras e da Vale, acho que 

teve uma época em que ele passou a Vale, e era uma das maiores 

investidoras no País. Então, essa empresa tinha uma importância porque 

nós procurávamos estimular principalmente o investimento no País. Então, 

quando teve as concessões, eu me lembro que o Sr. Marcelo muitas vezes 

não acreditava nos programas do governo, ou achava que não iam ter a 

rentabilidade que ele esperava, então tinha que conversar para convencê-lo 

de que sim, de que o País ia continuar crescendo. Então, houve uma 

relativa frequência, mas também houve uma frequência com outros 

empresários. Então, os grandes empresários se reuniam, às vezes a 

gente... teve umas três ou quatro reuniões que compreendia também a 

Presidente da República, juntamente com outros empresários e fizemos 

umas três reuniões e muito disso saiu na imprensa. Sempre que eu ia para 

uma reunião maior saía na imprensa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Normalmente partia do Marcelo... ele trazia 

reinvindicações ao senhor ou era algo que era uma pauta digamos dessa 

que o senhor colocou de sempre convencer a investir ou era comum o 

Marcelo trazer reinvindicações da empresa para o governo? 

Depoente - Veja, os empresários sempre trazem reinvindicações, 

reinvindicações para o setor. Então, eu queria relatar aqui uma 
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reinvindicação importante que acabou culminando em uma (...) que está aí 

que é a questão do Refis de 2009, Então, uma das acusações que foram 

feitas é que teria havido beneficiamento da empresa Odebrecht com esse 

Refis da crise de 2009 e, em contrapartida, teria sido criado um fundo, 

alguma coisa meio volátil de 50 (cinquenta) milhões que teriam sido dados 

em contrapartida. Então, quero dizer que isso é uma grande mentira e 

queria explicar porque isso é uma peça de ficção que foi criada. O que se 

diz: houve um benefício dado à empresa Odebrecht com o Refis da Crise e, 

em contrapartida, foi dado o fundo. Acontece que esse Refis, acho que todo 

mundo sabe o que é um Refis, e o Refis da Crise foi feito justamente 

porque o País se encontrava enfrentando a grande recessão mundial que 

afetou todos os países, e o Brasil menos, porque reagimos, mas afetou 

também e os exportadores tiveram dificuldade de exportar por alguns 

meses; afetou todas as empresas brasileiras. Em 2009, nós interrompemos 

um ciclo de crescimento e tivemos um crescimento negativo, foi 0,2 ou 0,3 

negativo. Então, quando isso acontece, as empresas vão mal e faltava 

crédito. Aí, se você que recuperar o país, você tem que fazer uma série de 

programas, aumentar o crédito, e aí colocamos os bancos públicos para 

aumentar o crédito, porque os bancos privados se retraem, e assim por 

diante. Entre outras coisas, você tem que regularizar a situação tributária 

das empresas. As empresas, a primeira coisa que fazem, é não pagar 

tributos. Isso faz parte e é correto por parte ( ... ), eu estimulo isso, mas 

quando eu dava aula na ( ... ) eu explicava para os alunos: se você está 

dirigindo uma empresa e faltou dinheiro, o que você vai pagar? Você vai 

pagar os funcionários, a folha de pagamento, fornecedores e vai pagar o 

banco e depois você parcela o pagamento de tributos que é o mais barato 
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que sai. Então, eles param de pagar e se você quer recuperar a economia 

você tem que reduzir essas milhares de empresas do setor coletivo ( ... ) e 

aí fizemos esse Refis justamente para reestruturar uma dívida, permitir que 

ela seja paga e habilitar a empresa a poder contrair novamente os créditos 

dela. Acontece que o que a empresa, o Sr. Marcelo, a sua empresa e todas 

as empresas exportadoras queriam era uma outra coisa. Eles tinham um 

passivo tributário que se originava do crédito-prêmio de IPI - aliás, o 

Ministro Herman conhece bem esse fato. As empresas exportadoras, 

portanto todas elas, vinham se apropriando de um crédito tributário que, 

no nosso entender, não era devido. Aí, a Receita Federal ia lá e, digamos, 

multava as empresas e elas entravam na Justiça. E como a lei era um 

pouco dúbia, tinha, digamos, flancos que permitiam isso, elas, muitas 

vezes, acabavam ganhando nos tribunais. Então, todas elas estavam com 

ações na Justiça e eram autuadas pela Receita, mas não pagavam isso. 

Mas o entendimento do Judiciário, dos altos Tribunais começou a mudar, 

em 2002, 2003, os ventos mudaram e o entendimento começou a 

condenar algumas empresas com isso. Então, as empresas se apressaram 

em tentar achar uma solução. E aí posso lhe dizer que abriu-se uma 

discussão, não com a Odebrecht, mas com todo o setor exportador porque 

eles tinham acumulado um passivo, caso prevalecessem as decisões da 

Justiça, que era grande. Eram 50 (cinquenta), 60 (sessenta) bilhões. 

Acontece que em 2007, o STJ, por 9 X O votos, deu parecer favorável à 

Fazenda. O STJ, por 9 votos a 0, determinou que a validade do crédito-

prêmio era só até 1990. Significa que de 90 em diante, eles teriam que 

pagar tudo aquilo que deixaram de pagar. Esse é o grande objetivo. E 

houve uma grande discussão, aberta, nacional, porque as empresas 
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7 diziam: bom, nós temos um problema. E quando foi chegando 2009, 

setor exportador teve uma crise também porque parou de exportar. Mas 

quando o STJ deu esse... tomou essa posição, aí que eles ficaram nervosos, 

estavam prestes a... Então... E depois, em seguida, em 2009, o Supremo 

Tribunal Federal também deu ganho de causa para a União, para a 

Fazenda, e ele... ele teve o mesmo parecer que o STJ. Então, valia de 90 

para diante. Então, o que aconteceu? Por um lado, esses empresários 

tentavam negociar com o Governo uma saída. Eles queriam uma saída... 

eles queriam que a gente, digamos, abonasse esse... fizesse alguma 

medida que pudesse eliminar esses 50 (cinquenta), 60 (sessenta) bilhões, 

eles diziam que iam quebrar, que nãosei-o-que e tudo mais. Aí começou a 

discussão da Medida Provisória n. 460. Eu vou encurtar para não ficar 

muito longo. Então, essa medida provisória criava o Minha Casa Minha 

Vida, que era uma medida anticíclica, que era para combater a crise, o 

setor habitacional criava muitos empregos, ajudava a retomar, e eles 

discutiram uma emenda no Congresso, na Câmara e no Senado, e a 

Câmara e o Senado propõem a emenda, não sei exatamente quem, mas 

enfim, colocaram lá um jabuti que não tinha nada a ver com o objeto 

principal dessa medida, e mobilizaram a sociedade. Por exemplo, quando a 

medida foi para a sanção do Presidente Lula, ele recebeu um monte de 

cartas, cartas do Presidente da Federação de Santa Catarina... tinha umas 

doze cartas dizendo: olha, a Medida n. 460 foi aprovada. Não vete esse 

capítulo que dá a isenção de pagamentos para essas empresas. Então, eu 

queria deixar claro que esse era o interesse das empresas. De fato, a gente 

vinha conversando, eles conseguiam parecer de renomados economistas, 

fazendo cálculos, dizendo quanto eles iam pagar e tudo mais, só que o 
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nosso entendimento é que era devido aquele pagamento. E aí eu 

encaminhei para o veto do Presidente. Recomendei o veto ao Presidente e 

Presidente Lula vetou. Vetou e, portanto, frustrou essa expectativa que 

eles tinham. Então, esse era o objetivo da empresa e foi frustrado. Agora, 

em seguida veio o Refis... é claro que todos que tinham passivo 

perguntaram e puderam entrar no Refis e puderam, digamos, parcelar. Mas 

houve uma dívida, a dívida foi consagrada. E eles tiveram que pagar essa 

dívida. Quando você faz um Refis, o senhor deve conhecer bem, você dá 

desconto de multa... Mas isso todo Refis é assim. Então, tiveram desconto 

de multa e tal. Só que pagaram aquilo que... eu me lembro que a 

Odebrecht mandava os cálculos. Ela dizia: não, se aprovar essa emenda, 

eu não pagar nada, vou pagar 500 (quinhentos) milhões. Mas, se vetar, 

vou pagar 3 (três) bilhões. E, de fato, teve que pagar 3 (três) bilhões. 

Então, eu não consigo entender como que aprovaram o Refis, que era uma 

medida para todo empresariado, uma medida sistêmica que a economia 

precisava, pode ser considerado benefício. Não, o benefício que eles 

queriam não foi concedido. E eu posso lhe dizer o seguinte: está tudo 

documentado, toda essa batalha, essa mobilização que eles fizeram, a 

posição da Câmara e do Senado. Hoje em dia é fácil, a gente consegue 

pegar as medidas provisórias, pegar o histórico e eu até, se for interesse 

do Tribunal, posso até juntar tudo isso porque isso é prova de que o 

interesse deles era outro, e não conseguiram. Então, não entendo como 

você diz que aprovar o Refis da Crise (chama o Refis da Crise) possa ter 

sido um benefício. Então, também não posso entender como teve uma 

suposta retribuição, que na verdade não teve, e essa retribuição, se me 

permite observar, é muito estranha. Seriam 50 (cinquenta) milhões que 
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não foram dados, mas que saíram reservados, uma contribuição estaria 

reservada. Aí nós tivemos a campanha de 2010. Aliás, em 2009, ninguém 

nem sabia quem era candidato, se ia ter. Como ia estar o Governo, porque 

o Governo podia estar mal em 2010, não é? Porque em 2009 o PIB foi 

negativo, se pegarmos os outros países, a maioria dos governantes perdeu 

as eleições. Quem tinha campanha em 2009, 2010, o Partido Republicano 

perdeu a eleição para o Obama em 2009. Então, muito menos imaginar 

que esses supostos 50 (cinquenta) milhões pudessem chegar numa 

campanha em 2014, como está sendo dito. Então, isso é uma peça de 

ficção. Uma ficção, aliás, se me permite, um pouco grosseira. Uma peça de 

ficção. Aí esses 50 (cinquenta) milhões não foram dados? Por que não 

foram dados em 2010 se houve déficit na campanha de 2010. Se não me 

engano, um déficit de 17 (dezessete) milhões. Aí, de repente, cai do céu 

em 2014... foi dito. Agora, se nós lermos as declarações do Senhor 

Marcelo, elas são contraditórias, elas são confusas, não dá para entender, 

estava na cabeça dele esse fundo. Ele escreveu em algum lugar, não é? O 

fato é o seguinte: não há prova nenhuma de que houve essa manobra, de 

que eles não levaram vantagem, pelo contrário, eles foram derrotados pelo 

Governo. Então, não havia benefício e não havia por que... Então me 

parece que é uma ficção, que inventaram essa história para que ela 

aparecesse em 2014? É muito estranho, você pega em 2009 e joga para 

2014. Então, é isso o que eu queria dizer a respeito disso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro, nessa negociação do Refis, a 

participação do Marcelo Odebrecht foi uma participação negativa ou... o 

senhor se recorda de ele marcar reuniões com o senhor para debater essa 

discussão específica? 
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Depoente - Eu não me lembro com precisão. Mas certamente houve 

conversas, houve debates, ele mandava proposta através dos meus 

auxiliares, e muitas vezes não era eu que discutia com outros empresários 

- porque não era só ele. Havia interesse, como eu disse, o interesse era 

quase sistêmico. Todos os exportadores estavam interessados nessa 

medida. 

Ministro - Ministro, apenas para complementar um pouco a sua resposta, 

talvez seja interessante repisar o que o Sr. Marcelo Odebrecht afirmou. 

Segundo os depoimentos dele, a rigor, houve dois pagamentos ilícitos. Ou 

seja, para usar a expressão mais vulgar: propina. Uma propina referente 

ao Refis, salvo engano. Peço para os advogados e o Dr. Bruno me 

corrigirem porque estou sem os depoimentos aqui. Então, uma primeira 

propina referente ao Refis, que seria algo em torno de 50 (cinquenta) 

milhões de reais, e uma propina, salvo engano, algo próximo de 60 

(sessenta) milhões, por outro benefício que a Odebrecht teria recebido do 

Governo. Mas aí não um benefício legislativo, mas algo que, salvo engano, 

foi do interesse da Braskem. Portanto, uma dessas propinas foi sim 

utilizada in continenti. E, nesse período, essa conta era chamada de 

"Italiano". Segundo ele, uma referência ao Ministro Palocci. Com  a saída do 

Ministro Palocci, a conta "Italiano" se transformou em "Pós-Italiano". E, 

segundo ele, uma referência ao senhor. Havia um outro componente entre 

essas duas contas, que não é o caso de discutir aqui porque não se 

relaciona com campanha eleitoral de 2014. O que ele explicou é que esses 

50 (cinquenta) milhões não foram utilizados na campanha de 2010, 

tampouco na de 2012, mas que o "Italiano" e o "Pós-Italiano" sabiam da 

existência desse crédito. Quando se chega em 2014, ele dedica à 
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campanha presidencial esses 50 (cinquenta) milhões e uns quebrados e 

mais 100 (cem) milhões. E daí o total de 150 (cento e cinquenta), cento e 

sessenta e pouco milhões de reais. Então, numa perspectiva estritamente 

cronológica, tentando ser fiel ao que o Sr. Marcelo Odebrecht afirmou nos 

seus dois depoimentos, seria essa a informação que ele trouxe. Não sei se 

os advogados ou o Dr. Bruno querem me corrigir ou complementar alguma 

coisa, ou se é isso mesmo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pelo depoimento do Marcelo, foi isso. 

Depoente - Eu não tomei conhecimento desses 60 (sessenta) milhões - 

porque eu não li, não tive tempo de ler todo o documento do Sr. Marcelo, o 

depoimento dele, porque saiu na internet acho que ontem ou anteontem. 

Era um documento grande. 

Advogado (Flávio Caetano) - Ministro, que eu me recorde, do 

depoimento do Sr. Marcelo Odebrecht, mas esses 60 (sessenta) milhões, 

ele não faz nenhuma relação ou referência ao Ministro Guido, certo? Em 

relação ao Ministro Guido, são só os 50 (cinquenta) do Refis. 

Ministro - Esses 60 (sessenta) milhões teriam sido administrados, vamos 

dizer assim, pelo Ministro Palocci. E, pelo que me recordo - repito, não 

tenho o depoimento diante de mim -, esses quase 60 (sessenta) milhões, 

ou um pouco mais de 60 (sessenta) milhões foram gastos realmente no 

período imediatamente após o valor ter ficado disponibilizado. Apenas 

narrei esse fato para que o Ministro Mantega possa entender o contexto em 

que ele mencionou o seu nome e também esse valor. E, salvo engano, foi 

em relação ao Ministro Mantega que ele fez uma referência também a um 

papel, ou não? Ou seja, que o senhor teria escrito num papel o valor que 
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gostaria 	e, evidentemente, a expressão que ele utilizou não foi propina 

-, mas de uma contribuição ou para a campanha, ou para o partido, 

enfim, não me recordo. Esse é o contexto. 

Depoente - Se me permite, então, só confirmando aqui o que o advogado 

S acabou de dizer. Eu não tinha ouvido falar nesses 60 (sessenta) milhões, 

estou ouvindo aqui pela primeira vez. De qualquer forma, não me dizia 

respeito. Eu apenas vi aquilo que o Sr. Marcelo falou em relação a mim que 

era: o Refis versus 50 (cinquenta) milhões. Cinquenta milhões que 

pairaram no ar aí, até conseguiram chegar, desembocar em 14 (quatorze). 

Também não tenho conhecimento desses 100 (cem) milhões. Eu acho 

muito confuso o depoimento do Sr. Marcelo em relação a isso, mas eu não 

tenho nenhum conhecimento de 100 (cem) milhões, não sei ao que se 

refere, se refere a recursos regulares, recursos oficiais, eu não sei. Mas eu 

queria dizer que eu não tenho conhecimento, não participei disso. O que 

ele fala diretamente de mim, e ele pega 2009, é isso que eu narrei aqui. 

Então, de fato, houve discussões, discussões intensas, mas que, se nós 

pegarmos a imprensa, deve estar tudo lá na imprensa daquela época. Hoje, 

é fácil a gente pegar e reproduzir. E eu tenho documentos daquela época 

que dizem; os documentos que eles mandavam, os documentos que eram 

mandados pelas federações, está certo? Então, está tudo documentado, 

mostrando quais eram os interesses e como eles foram frustrados naquela 

época. 

Ministro - O senhor ligava muito para ele? 

Depoente - Olha, é... Eu acho... Não me lembro. Quer dizer, se a gente 

marcava reunião, a reunião... tinha que ligar para ele ou ele ligava. Eu não 
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me lembro bem, porque a assessoria que fazia isso. Então, realmente eu 

não tenho esse registro. 

Ministro - De celular para celular, não? 

Depoente - Como? 

Ministro - De celular para celular? 

Depoente - Não, não. Eu acho que eu não. 

Ministro - Ele não tinha liberdade para ligar no seu celular? 

Depoente - Olha, quando eu ia sair do governo, eu passei meu celular 

para ele. E eu acho que ele me ligou uma vez. Então... 

Ministro - Mas, no governo, não? 

Depoente - No governo, não me recordo de ter falado com ele pelo 

celular. Quando falava, tinha ali a mesa do Ministério da Fazenda que 

ligava, etc., as secretárias ligavam. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor, Ministro, se recorda que ter 

encontrado ou feito reunião com o Marcelo na época da campanha de 

2014? Reuniões do senhor e ele? 

Depoente - Como eu disse, todo esse tempo, eu sempre tive reuniões, e 

eu e ele, eu e outras pessoas, ou mais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E essas reuniões sempre no Ministério ou...? 

Depoente - Sempre no Ministério. Salvo almoços no IED, que eram 

sempre no mesmo restaurante, o Cantaloup, salvo reuniões, aquelas 

reuniões do Valor ( ... ), não sei o quê, todas aquelas premiações, então, em 

geral, ele estava em todas, eu também estava, e também no Ministério. 
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Mas nunca foi fora do Ministério. Nunca fui à casa dele, ele nunca esteve na 

minha casa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Na Odebrecht, nunca, não é? 

Depoente - Também nunca estive na Odebrecht. Nem na Odebrecht, nem 

em nenhuma outra (...). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. E, no período eleitoral mesmo, se a 

gente ( ... ). Será que é de Brasília esse problema no som? 

Advogado (Flávio Caetano) - Parece ser, não é, lá do TSE. 

Advogado (Gustavo Guedes) - Aqui estava desligado. Ligamos agora 

aqui. Estava desligado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está ok. Melhorou. 

Ministro - O som aí, sobretudo quando o Ministro Mantega fala, às vezes 

falha um pouco. Até entende, mas falha um pouco. Talvez haja 

necessidade de falar mais próximo do microfone, para que possamos fazer, 

depois, a transcrição. Senão vamos perder trechos. 

Procurador Regional Eleitoral (Francisco Sanseverino) - Embora o 

som esteja chegando bem aqui. 

Apoio Taquigráfico - O som do microfone do Ministro Mantega está bom. 

O do Dr. Bruno é que não está bom. 

Advogado (Gustavo Guedes) - Elas estão dizendo que o som do Dr. 

Bruno não está bom; o do Ministro Mantega está bom. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Excelência, o meu não está bom? Ministro, da 

minha parte, umas últimas perguntas. No período eleitoral mesmo, em 
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2014, vamos situar em junho, período de campanha, o senhor se recorda 

de alguma reunião com o Marcelo Odebrecht nesse período? 

Depoente - Sim. Quer dizer, houve reuniões, mas o que nós 

conversamos, eu não me lembro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não se recorda? 

Depoente - Não me recordo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está ok. Ministro, mais alguma questão? 

Ministro - Eu também não estou com o depoimento do Sr. Eike Batista 

aqui. O Sr. Eike Batista fez - estou perguntando aos advogados e ao Dr. 

Bruno - uma referência também ao Ministro Mantega. Estou equivocado? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Não. Ministro, essa do Eike Batista - eu 

também vou puxar pela memória -, ele informou um valor de 5 (cinco) 

milhões que ele teria efetivado o pagamento a um pedido do senhor para 

que fosse feito um pagamento a Mônica Moura. Foi isso. O que eu me 

recordo é isso. E o senhor teria feito esse pedido ao Eike, e o Eike teria... 

enfim, a Mônica Moura teria de receber diretamente de uma empresa do 

Eike Batista. Inclusive quem teria recebido a Mônica Moura teria sido o 

Godinho. Salvo engano, é isso. Não sei se os doutores... 

Ministro - E que teria sido feito - apenas para informação do Ministro 

Mantega - um contrato simulado de prestação de serviço do Sr. João 

Santana e da Sra. Mônica Moura ao grupo do Sr. Eike Batista, exatamente 

para propiciar esse pagamento de 5 (milhões) - não me recordo se 5 

(cinco) milhões de dólares ou 5 (cinco) milhões de reais -, a pedido, 

segundo o Sr. Eike Batista, a pedido do Sr. Guido Mantega. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor se recorda de alguma ... ? Houve algum 

episódio como esse? 

Depoente - Houve uma reunião com o Sr. Eike Batista, de fato. Ele era 

um dos empresários que menos tinha contato conosco. Ele era um, sei lá, 

outsider, digamos. Ele tinha conflitos com o governo, porque ele montou 

uma empresa de petróleo e ele surrupiou alguns diretores da Petrobras 

que, teoricamente, saberiam onde tinha petróleo e tal. E essa empresa 

fracassou, no final das contas. Então, ele não tinha um bom 

relacionamento. Ele não me procurava. Em geral, os empresários... são 

eles que procuram o Ministro para conversar e tudo mais. Mas quando ele 

começou a ficar em dificuldades, quando o império começou a... então ele 

começou a buscar o governo. Mas, comigo, ele fez no máximo duas ou três 

reuniões em todos esses anos. E, numa dessas, ele disse isso, que eu teria 

pedido 5 (cinco) milhões. Eu ouvi a gravação dele, essa gravação foi 

colocada na internet, ele fala de uma forma um pouco duvidosa, e eu posso 

afirmar que eu não pedi nada a ele. Aliás, o que ele veio fazer? Qual era o 

objeto da reunião? O objeto era demonstrar os investimentos que ele 

estava fazendo no porto de Açu, que era um megaempreendimento, mas 

que estava começando. E ele trazia uns mapas bonitos, ele era um 

excelente vendedor de ideias. E ele me mostrou, falou que aquilo daria um 

grande impulso na economia brasileira e tudo mais, que ele estava 

começando a fazer aquele porto de Açu. E terminou a conversa e ele não 

me pediu nada. Eu também não pedi nada a ele. É falso que eu tenha 

pedido 5 (cinco) milhões de reais em 2012, estamos falando aí, que não 

era nem época eleitoral. Então é estranho. Não era época eleitoral, por que 

pedir? Está certo? Eu não tinha nada a ver com campanha de 2010, não 
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participei de nada, teria feito esse pedido. Achei estranho. Se nós olharmos 

depoimento dele, vai ver que o depoimento deixa a desejar em muitas 

passagens. Ele não afirmou que eu falei que ia passar a uma pessoa, ou 

que viria não sei o quê. Fica meio, assim, duvidoso. Se os senhores 

ouvirem verão que ele nem responde direito. Mas o ministro pediu mesmo? 

Eu não tinha a menor intimidade com ele, quer dizer, por que eu ia pedir 

esses 5 (cinco) milhões extemporâneos? Então realmente não pedi, é falso 

que ele falou. Eu interpreto que ele fez isso porque ele estava envolvido 

numa investigação, que ele devia saber, eu soube porque, afinal... Quer 

dizer, eu fui preso durante algumas horas em função disso. E aí depois eu 

elucidei todo o caso. Ele já estava numa investigação, a polícia já tinha 

mapeado o que ele tinha feito em relação à Petrobras, que eram duas 

plataformas, estava competindo para ter duas plataformas, estão lá os 

nomes das pessoas da Petrobras que teriam ajudado. É tudo suposição, 

não posso... Mas está lá escrito neste... Como é que chama? Inquérito? 

Não sei como é que chama. E, de repente, aparece o meu nome. Ou seja, 

não tenho nada a ver com essa história, tanto que estranhei muito eu ter 

sido preso com aquelas pessoas todas, que eram da OMX e mais não sei 

qual empresa de engenharia. Então caiu do céu. Acho que ele quis fazer 

uma delação para não ser preso, porque ele sabia que estava sendo 

investigado. Parece-me que há uma série de fatos comprovando que ele 

tinha a ver com aquela história, tudo documentado, e o meu nome aparece 

assim. Aí ele resolveu fazer uma declaração e ele diz que eu pedi cinco 

milhões; quer dizer, totalmente fora. E aí a conclusão ali é a seguinte: 

como o ministro é presidente do Conselho da Petrobras, ou era presidente 
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do Conselho da Petrobras, ele deve saber o que tem a ver; quando eu 

nunca tive a ver nada com nenhuma plataforma, com nada da Petrobras. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro, João Santana e Mônica Moura o senhor 

já teve algum contato pessoal com eles de negócio de... Enfim, de 

S discuss5o de campanha, alguma relação com os marqueteiros do PT? 

Depoente - Muitas, muitas. Como eu disse, eles eram marqueteiros 

desde 2006, então várias eu estive lá, várias vezes estivemos em 

preparação da Presidenta. Eu me lembro, em 2014, quando a Presidenta ia 

para um debate na Globo, nós nos concentrávamos, uma vez num hotel 

naquele bairro do Rio, que fica... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Barra. 

Depoente - -na .na Barra, um hotel na Barra, então ficamos três dias num 

hotel ali, o João Santana e outros Ministros, e a própria Presidenta etc., 

discutindo; depois, na véspera, teve reunião aqui no Hotel Unique, porque 

ela tinha que sair do governo para discutir também preparação, teve várias 

filmagens, em que participei. Então tive várias reuniões com o João 

Santana e com a Mônica. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor nunca participou de nenhuma 

conversa com eles em relação a quanto eles seriam pagos pelo serviço 

deles, contratação deles mesmos? 

Depoente - Não. Não participei. Em algumas ocasiões a Mônica se 

queixou de falta de recursos, é verdade, ela abordou algumas vezes essa 

questão, e eu dizia: olha, vai falar com os canais competentes para isso, 
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não sou mais... Ela achava que eu era Ministro da Fazenda, que podia 

resolver o problema dela. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso chegou a acontecer em 2014, ela reclamar 

dessa falta de recurso? 

Depoente - Chegou a acontecer em 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor sugeriu o que para ela no caso? 

Depoente - Canais competentes. Vai falar com o tesoureiro etc. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Em relação à Presidente Duma, o 

senhor sabe se em algum momento a Mônica Moura cobrava diretamente à 

Presidente, ou isso chegou ao conhecimento do senhor, a própria 

Presidente falando em relação aos marqueteiros não estarem sendo pagos, 

ou alguma coisa nesse sentido? 

Depoente - Não. A Presidente não comentou sobre isso. Agora 

recentemente vi uma entrevista da Presidente, que saiu essa semana, e ela 

diz que o que foi pago para os marqueteiros foram 70 (setenta) milhões, 

que é uma soma bastante razoável e que, portanto, não havia nenhuma 

razão para ter pagamentos extras, que não os 70 (setenta) milhões, pagos 

de forma legal, registrada e tudo mais. A campanha teve uma boa 

arrecadação em 2014, não me lembro se deixou déficit ou não, isso eu não 

me lembro, mas então não me parece que havia necessidade porque eles 

foram os mais bem pagos da campanha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. O Ministro Herman tem mais alguma 

questão? 

Ministro - Não, acho que a testemunha é da defesa, então o Dr. Flávio... 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Por favor, Dr. Flávio. Pode pegar o microfon, 

por favor. 

Advogado (Flávio Caetano) - Flávio Caetano, por parte da defesa de 

Duma Rousseff. Quase todas as perguntas já foram feitas pelo Dr. Bruno e 

S pelo Ministro Herman Benjamin. Quase todas as perguntas se referem ao 

depoimento de Marcelo Odebrecht. O Ministro Herman bem disse que há 

um momento do depoimento em que Marcelo Odebrecht se refere a um 

bilhete que o senhor teria escrito, Sr. Guido Mantega, às fls. 15 do 

depoimento. Vou ler essa parte, que é importante. Ele diz o seguinte, ele 

diz que havia reuniões de várias empresas para discutir o Refis, aí ele diz: 

"eu não sei que tipo de abordagem eles fizeram com as outras empresas. 

Não tenho conhecimento. Sei que no meu caso específico em nenhuma 

dessas reuniões, acho porque eu tinha reuniões com outras empresas, eu 

tinha algumas reuniões a sós, em uma delas ele anotou no papel e disse 

(ele é o senhor e aí ele coloca entre aspas): "Olha, Marcelo, eu tenho a 

expectativa de que você contribua para a campanha de 2010 com 50 

(cinquenta) milhões." Aí ele tira as aspas e fala: isso foi com o Guido. O 

senhor confirma essa afirmação do Sr. Marcelo Odebrecht? 

Depoente - Olha, essa afirmação é totalmente falsa. Eu tenho a 

impressão de que o Sr. Marcelo é um ficcionista frustrado. Ele deveria ter 

entrado para essa profissão, porque ele cria fatos e a maioria deles 

inverossímeis. Então o que posso dizer é isso. Então eu escrevi o bilhete? 

Cadê o bilhete? Que bilhete? Nós estamos voltando à questão dos 50 

(cinquenta) milhões. Esses 50 (cinquenta) milhões pairam no ar, é algo 
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assim, digamos, estratosférico, porque ele não se consubstancia. Então, de 

fato, não houve nenhum bilhete. 

Advogado (Flávio Caetano) - Para corroborar essa afirmação o Sr. 

Marcelo anexa alguns documentos afirmando ter tido inúmeras audiências 

com o senhor. O senhor já esclareceu aqui, dessas audiências algumas 

coletivas e outras individuais, e o senhor também não diz quais as pautas. 

Só queria perguntar, em relação às audiências, se o senhor se recorda de 

algumas dessas reuniões no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil em 

São Paulo é a sede da Presidência da República. Houve reuniões também 

em São Paulo no Banco do Brasil, o senhor se recorda disso? 

Depoente - Sim, acredito que sim. 

Advogado (Flávio Caetano) - Não é impossível que tenha havido? 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Caetano) - Aí, num segundo momento, o Sr. Marcelo 

também afirma que ele seria o responsável por pagar serviços publicitários 

a João Santana a partir de um acordo feito em 2008 com Antônio Palocci. O 

senhor sabe de alguma coisa sobre isso? 

Depoente - Não tenho o menor conhecimento disso. 

Advogado (Flávio Caetano) - E aí, continuando no depoimento, ele 

afirma que a partir de 2011 o senhor passaria a ser o responsável por pedir 

a ele os pagamentos a João Santana, que poderiam ser mediante doação 

ao PT, ou Caixa 2. O senhor pediu alguma vez ao Sr. Marcelo Odebrecht 

que pagasse o serviço do Sr. João Santana? 
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Depoente - Não pedi. Em 2011 é estranho, porque em 2011 você não 

tem campanha, não tem nada. Então, se houvesse alguma coisa poderia 

usar os 50 (cinquenta) milhões, fictícios 50 (cinquenta) milhões. Então, em 

2011, não conversei nem em nenhuma outra época com o Sr. Marcelo 

sobre essa temática. 

Advogado (Flávio Caetano) - E aí ele volta a afirmar que em 2014 - aí 

ele é específico nas eleições de 2014 - o senhor era quem autorizava ele a 

realizar pagamentos a João Santana. O senhor confirma? 

Depoente - Não confirmo, não autorizei nenhum pagamento, não me 

imiscuí nessa questão. 

Advogado (Flávio Caetano) - Em outra parte do depoimento, o Sr. 

Marcelo Odebrecht diz que já em 2015 ele procurou vários interlocutores da 

Presidenta Duma para avisar que havia uma contaminação da campanha 

em razão de pagamentos feitos a João Santana no exterior, a partir do que 

depois ficou conhecido como departamento de propinas. Ele diz que o 

senhor foi uma das pessoas que ele procurou para avisar dessa 

contaminação. O senhor se recorda de ele ter-lhe procurado para falar 

sobre isso? 

Depoente - Não. Não me procurou para falar de contaminação. 

Advogado (Flávio Caetano) - Voltando a 2014, ele se refere também a 

um outro fato. Ele diz que entre maio e junho de 2014 que o senhor teria 

procurado ele para pedir que pudesse fazer mais doação, e aí ele desvia 

Caixa 1 para a campanha da Chapa Dilma/Temer. E aí ele teria respondido 

ao senhor: "não tenho mais como ajudar por Caixa 1". Aí o senhor teria 

pedido a ele: "a sua empresa, o senhor pode ajudar os partidos da nossa 
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coligação?". E aí, segundo ele, o senhor teria pedido a ele para ajudar sete 

partidos da coligação e que mais tarde o senhor disse: "não, eu já consegui 

que outra empresa resolva três partidos; caberia ao senhor me ajudar com 

quatro partidos que seriam: PROS, PCdoB, PDT e PRB". O senhor confirma 

ter tratado deste assunto com ele? 

Depoente - Não tratei deste assunto, mas, nessa época, em 2014, não 

me lembro exatamente em que mês, em algumas ocasiões o Sr. Marcelo 

conversou comigo dizendo que estava querendo fazer doações de 

campanha. Aí eu disse a ele: muito bem, sempre é necessário. Os partidos 

precisam de recursos, porém, eu disse, eu não sou a pessoa adequada para 

isso, tem os canais adequados e desde que seja uma doação legal. Mas 

algumas vezes ele fez essa abordagem. A minha impressão era de que ele 

queria mostrar serviço, que ele estava querendo ajudar a reeleição da 

Duma, embora nós sabemos que ele não tinha nenhuma simpatia pela 

Presidenta. Havia conflito de interesse no sentido de que, em vários 

momentos, a orientação da Presidenta foi para frustrar algum interesse do 

Marcelo. Ela mencionou de que, recentemente, a questão das hidrelétricas 

do Rio Madeira, que ele sempre tentava puxar os preços para cima, e ele 

tinha dito que não dava para participar com o megawatt/hora menor que 

130 (cento e trinta) reais, que seria o preço pago pelos consumidores, 

digamos. E o leilão acabou saindo por 78 (setenta e oito). Então, só para 

dar um exemplo, mas houve mais casos dessa natureza. Por exemplo: ele 

não gostava das regras das concessões, porque nós fizemos um conjunto 

de concessões a partir de 2010, e ele reclamava sempre porque a margem 

de lucro era baixa, porque não sei o quê. Reclamava. Ele vivia se 

queixando. Então, não havia uma empatia porque a Presidenta sempre 
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buscando o interesse público, e ele buscando o interesse maior. Mas, 

enfim, ele era um empresário importante. Então, houve esses pedidos que 

eu falei: que fosse de forma legal e que ele procurasse quem de direito, 

porque não cabia a mim fazer isso. 

o Advogado (Flávio Caetano) - O senhor já respondeu parte dessa 

pergunta, mas eu quero refazer. Ele afirma também no depoimento que, 

em 2014, ele teria acertado com o senhor que a empresa dele 

disponibilizaria 150 (cento e cinquenta) milhões. Os tais 50 (cinquenta) 

milhões que ele atribui à contrapartida do Refiz da crise em 2009, mas ele 

disse que seriam mais 100 (cem) milhões em 2014. Ele chegou a dizer 

alguma vez para o senhor que a empresa estaria disposta a contribuir com 

100 (cem) milhões para a campanha presidencial? 

Depoente - Jamais falou comigo de 100 (cem), 50 (cinquenta), 150 

(cento e cinquenta) milhões para a campanha. 

Advogado (Flávio Caetano) - O Sr. Marcelo também afirma que uma 

das formas da Odebrecht contribuir para a campanha seria através por 

terceiros, que o Ministro Herman Benjamin chamou de "barriga de alugue"l 

ou Caixa 3. E ele disse que a Cervejaria Petrópolis teria doado à campanha 

da Chapa DIlma/Temer a partir dessa sistemática. Ele comentou alguma 

vez com o senhor sobre esse pagamento por terceiros, através da 

Cervejaria Petrópolis? 

Depoente - Não, não comentou. 

Advogado (Flávio Caetano) - Também ainda no depoimento dele, ele 

disse que, em maio de 2014, o senhor teria pedido a ele para não doar 
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mais para o PT, mas apenas para a conta da Duma. O senhor confirma tal 

pedido? 

Depoente - Não confirmo. Isso não ocorreu. 

Advogado (Flávio Caetano) - Em algum momento o senhor pediu ao Sr. 

Marcelo Odebrecht doações ao PT? 

Depoente - Não pedi doações nem ao PT e nem à campanha da Dilma. 

Como eu disse, ele se dispôs, ele pelo menos disse isso para mim em 

algumas ocasiões, e ele foi encaminhado, não sei se chegou a falar, a quem 

de direito cuidava disso, mas foi o que aconteceu. 

Advogado (Flávio Caetano) - Está acabando. Só mais três 

perguntinhas. Se o senhor conhece o Sr. Hilberto Silva, da Odebrecht? 

Depoente - Não o conheço. 

Advogado (Flávio Caetano) - Se o senhor tinha conhecimento de conta 

"Italiano" ou de conta "Pós-Itália"? 

Depoente - Não conheço. 

Advogado (Flávio Caetano) - E, por último, o senhor já disse isso, mas 

eu também queria ouvi-lo novamente: na campanha de 2014, se a 

Presidenta Duma lhe conferiu alguma atribuição ou lhe fez algum pedido 

para que cuidasse não apenas da arrecadação, mas também de 

pagamentos de alguma despesa de campanha? 

Depoente - Absolutamente. A Presidenta Duma me atribuía sempre o 

desempenho de Ministro da Fazenda. Então, eu tinha uma pauta extensa 

com todos os empresários, e ela me repassava. Eu já fazia isso antes dela 
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ser presidente. Então não me passou nenhuma atribuição nova além das 

que eu já tinha, que eram suficientes. 

Advogado (Flávio Caetano) - Estou satisfeito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo, Dr. André, alguma questão? 

Advogado (Gustavo Guedes) - Sem perguntas. 

Advogado (André) - Não, obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Alckmin, também, alguma questão? 

Advogado (Alckmin) - Também não, Excelência. Sem perguntas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio? 

Advogado (Flávio) - Sem perguntas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Pergunto ao Dr. Francisco Sanseverino se tem 

alguma pergunta pelo Ministério Público? 

Procurador Regional Eleitoral (Francisco Sanseverino) - Não, não 

tenho. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro, posso encerrar? 

Ministro - Pode encerrar. Mas eu queria já agradecer a todos, sobretudo 

ao Ministro Mantega e ao Dr. Guilherme Batochio, que não fazem parte do 

grupo usual que vem se reunindo em tantas audiências. E ao Dr. Francisco 

Sanseverino, que hoje representa o Ministério Público Eleitoral. 

Procurador Regional Eleitoral (Francisco Sanseverino) - Foi um 

prazer, Ministro. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Não havendo mais perguntas às partes, eu 

agradeço... 

Advogado (Flávio Caetano) - Eu quero fazer um requerimento à defesa 

do Sr. Guido Mantega, porque ele disse que poderia trazer documentos que 

corroboram que os interesses do Marcelo Odebrecht foram frustrados na 

época do crédito do IPI. Se pudesse juntar isso, me parece que seria 

importante. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - São os debates de medida provisória, não é? 

Ministro - Doutor Flávio, pelo que entendi, o que o Ministro Mantega 

disse é que o Jabuti, na Medida Provisória do "Minha Casa, Minha Vida", foi 

aprovado e vetado pelo Presidente, mas que a Medida Provisória do Refis 

tratou exatamente da mesma questão, que antes era um Jabuti, bem mais 

amplo, e aí vem a Medida Provisória do Refis, cuidando... Não foi isso? 

Depoente - Não. Posso esclarecer, Ministro. A Medida Provisória n. 460 

foi aquela que recebeu o Jabuti. O Jabuti anistiava as dívidas do crédito-

prêmio, e elas não foram anistiadas. Não foram anistiadas. 

Ministro - Sim, exatamente. 

Depoente - E aí o Refis não anistia nada. O Refis só estrutura. Então há 

uma diferença total, porque aquilo que as empresas queriam era a anistia 

dos 40 (quarenta), 50 (cinquenta) bilhões que tinham que pagar, e elas 

não foram anistiadas. 

Ministro - Ministro, como o senhor bem disso, em temas de crédito, 

prêmio ou IPI, eu perdi muitas horas da minha vida, estudando essa 

matéria. O senhor talvez não tenha visto, mas proferi votos longos acerca 
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dessa matéria. Houve o Jabuti, que foi vetado, mas o que as empie 's 

queriam mesmo era se livrar das multas, porque o valor maior era das 

multas. De toda sorte, estou apenas falando isso para que fique bem claro 

que, pelo que entendi, o Ministro Mantega fez referência a essas duas 

medidas legislativas: uma em que foi incluída um Jabuti, que anistiava 

tudo; e depois a própria Medida Provisória do Refis, que não anistiou o 

principal, mas alongou o seu pagamento a perder de vista e excluiu, em 

maior ou menor grau, segundo critérios, os consectários, as multas, as 

punições, que criavam quase que uma bola de neve para esses devedores. 

Mas, evidentemente, se quiser juntar esses documentos, nós os colocamos 

em autos apartados. Será útil, imagino, para quem queira saber a história 

dessas medidas provisórias. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então podemos deferir. Só precisava que isso 

fosse juntado num prazo curto, Ministro. Certo? 

Advogado (Guilherme Batochio) - Eu não saberia aferir esse timing, 

porque eu não sei quanto tempo o senhor precisa para recolher esse 

material. 

Depoente - Vou tentar fazer até segunda-feira. Se tivesse um pouquinho 

mais, porque agora eu não tenho mais assessorias que eu tinha no 

passado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Como são documentos, eu acredito, Ministro, 

terça-feira. O que o senhor acha desse prazo? 

Depoente - Sim. Acho que é viável. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Não havendo mais perguntas às partes, vou 

declarar encerrada a oitiva. Agradeço pela presença do Ministro Guido 

Mantega hoje e declaro encerrada a oitiva, deferida juntada, até terça-

feira, desses documentos. 

o Depoente - Muito obrigado. Foi um prazer participar dessa audiência. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O prazer é nosso. 

Depoente - Muito obrigado, Ministro. 

Ministro - Eu que agradeço, Ministro. Boa noite. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Boa noite a todos! 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordenadoria de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 
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DEPOENTE 

André Santana 

Além do depoente, participaram da inquirição, na sede do TSE, em 

Brasília/DF, os Senhores Advogados Janaína Lusier e Gustavo Bonini 

Guedes, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; Gustavo 

Kanffer e Dr. José Eduardo Alckmin, pelos representantes Coligação Muda 

Brasil e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB - Nacional); na 

sede do TRE da Bahia, o Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da Audiência; o Senhor 

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral Bruno César 

Lorencini; o Exmo. Sr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Vice-

Procurador-Geral Eleitoral; os Senhores Advogados Flvio Crocce Caetano, 

Breno Bergson Santos e Renato Franco, pela representada Duma Vana 

Rousseff; os Senhores Advogados Juliano Campelo Prestes e Rodrigo 

Castor de Mattos, pela defesa do depoente. 

O depoente, por videoconferência com o Tribunal Regional Eleitoral da 

Bahia, respondeu da seguinte forma ao que lhe foi perguntado: 

1  Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2  Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
1 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor André Santana, boa tarde. 

Depoente - Boa tarde. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Este é um processo eleitoral, não tem nenhuma 

natureza criminal e ele é um processo que foi ajuizado pela Coligação 

Muda Brasil e pelo PSDB contra os Srs. Michel Temer e Dilma Rousseff. 

Pergunto inicialmente se o senhor conhece pessoalmente um dos dois 

representados aí, Dilma Rousseff ou Michel Temer? 

Depoente - A Sra. Dilma eu conheci quando ela esteve lá na produtora 

para fazer alguma gravação. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Mas o senhor tem algum vínculo de 

amizade, inimizade ou parentesco? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - 0k. Então eu vou prestar o compromisso do 

senhor de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, está 

ok? 

Depoente - Perfeito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sr. André Santana, o senhor fez um acordo de 

colaboração na Justiça, não é isso? 

Depoente - Sim, senhor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nós não conhecemos o teor desse acordo de 

colaboração, então talvez alguma outra pergunta eu faça de forma 

genérica aqui para o senhor. O senhor participou da campanha de que 

AlIE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de André Santana 	 Data: 24/4/2017 



A 

' b*' 

PODER JUDICIARIO 
	

1IÀÀ,L 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 	
9214

CWMic 

forma? A campanha de 2014, de que forma? O que o senhor fazia 

basicamente? 

Depoente - A minha atividade na empresa atual, na Pólis Propaganda, é 

de Assistente Administrativo e Financeiro. Essa mesma atividade eu exerci 

durante a campanha de 2014. Era elaboração de movimento bancário, 

contas a pagar, receber, emissões de notas fiscais, pagamento de 

fornecedores, pagamento de salários das pessoas que... os colaboradores 

registrados. Essa era a minha atividade durante a campanha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Da Pólis? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor era subordinado a alguém? 

Depoente - Sim. À Sra. Mônica Regina Cunha Moura. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor era subordinado diretamente à 

Mônica, no é? 

Depoente - Diretamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E os seus principais clientes nos últimos anos 

quais foram, da Pólis? 

Depoente - Da Empresa Pólis geralmente foi o PT, o Partido dos 

Trabalhadores. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Que campanhas do PT participaram nos últimos 

anos? 

Depoente - A empresa? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso. 
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Depoente - De 2002 teve... 2006 a do Presidente Lula, a reeleição; 

2010 da Presidente Duma; 2008 que eu pulei, foi candidata a prefeita, a 

Marta Suplicy, a Sra. Gleisi Hoffmann; em 2014, a reeleição da Presidente 

Duma; em 2012 teve prefeito de São Paulo, o Sr. Fernando Haddad. 

S Juiz Auxiliar Eleitoral - A campanha de 2014 o senhor atuou ainda 

nessa função de...? 

Depoente - Na mesma função.  Sempre a mesma função. Desde quando 

eu entrei até o presente momento a minha função é essa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em 2014 só para a campanha presidencial que 

a Pólis prestou serviços? 

Depoente - Só. Só para a campanha presidencial. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Foi o único cliente, entre aspas, no ano? 

Depoente - Aqui no Brasil, que eu presenciei só foi essa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - No Brasil? Teve outros que o senhor tenha 

conhecimento fora do Brasil? 

Depoente - Não me recordo. Se teve nesse tempo foi através de outras 

empresas, eu não participei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor só é relacionado à Pólis no Brasil, é 

isso? 

Depoente - No Brasil. Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. E qual o valor do contrato que foi 

feito para a campanha presidencial de 2014, no caso da Presidente Duma 

e do Vice Michel? 
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Depoente - Eu me recordo porque eu fazia os pagamentos e emissão de 

notas fiscais e tive como acompanhamento do contrato de prestação de 

serviço que foi com o primeio e segundo turno 70.000.000,00 (setenta 

milhões). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Setenta milhões. Esse valor de 70.000.000,00 

(setenta milhões) cobria todos os custos que vocês tiveram na campanha? 

Depoente - Acredito que sim. Acredito que sim porque essa parte eu 

não presenciava. Nessa parte de negócio eu não presenciei, mas no 

contrato o que dizia o valor era esse. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Era pago alguma coisa além desses 

70.000.000,00 (setenta milhões) de outras formas, por Caixa 2, por fora? 

Depoente - Teve. Teve recebimentos depois. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Teve recebimentos por quem? Quem que 

pagou tudo isso? 

Depoente - Olha, em duas oportunidades eu tive que, a pedido da Sra. 

Mônica, eu fui em São Paulo e fiz um recebimento de alguns valores, 

algumas datas que eu não me recordo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em que ano? 

Depoente - Em 2014. A pedido dela eu fui na Odebrecht e lá me foi me 

passado umas informações para poder me dirigir a um hotel, um flat na 

época e fazer recebimentos desses valores com essas informações. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe quanto que era o valor que o 

senhor recebeu? 

5 
AliE n. 1943-58.20146000000/DF - Depoimento de André Santana 	 Data: 24/4/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Depoente - Teve momentos que eu recebi 50 (cinquenta), em outro dia 

250 (duzentos e cinquenta), chegou a receber 500.000 (quinhentos mil) 

em um dia. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Foram quantas vezes ao todo? 

Depoente - Não me recordo perfeitamente, mas eu acredito que umas 

cinco ou seis vezes eu tive esses recebimentos em 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sempre em So Paulo? Sempre na sede da 

Odebrecht? 

Depoente - Não. Na Odebrecht eu tive duas vezes, peguei as 

informações no que eu tinha que apresentar no momento que fosse 

receber no hotel ou no flat. E na Odebrecht eu nunca recebi. Sempre fora. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quais eram essas informações? 

Depoente - O local e a senha que eu tinha que falar na hora que fosse... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor lembra de alguma senha? 

Depoente - Algumas senhas eram ligadas a coisas de feira. Assim, 

legumes, verduras, essas coisas assim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor recebia isso numa mala, como é que 

era? 

Depoente - A pessoa chegava com um saco plástico uma vez até 

lacrado, abria para eu poder ter conhecimento daquilo e deixava lá. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Chegava a contar? 

Depoente - Não. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Não? 

Depoente - Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quando chegava a pessoa que ia entregar o 

senhor tinha que dizer a senha, era isso? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Basicamente era esse o envolvimento do 

senhor? 

Depoente - Só isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Sabe dizer alguns locais que o senhor 

chegou a receber ( ... )? 

Depoente - Eu me recordo bairros. Eu tive na Avenida Paulista, tive nos 

jardins, tive, acredito que em Moema também. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Sempre pessoas diferentes que entregavam? 

Depoente - Sempre pessos diferentes. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quem que te atendia na Odebrecht? O senhor 

lembra? 

Depoente - Lembro. Eu uma vez eu me dirigi à secretária Aline, que era 

secretária do Fernando Migliaccio, e em outra oportunidade eu fui direto a 

ele também. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O próprio Fernando Migliaccio que te atendeu? 

Depoente - Me atendeu. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E o Fernando aquele dia te falou só essas 

informações? 

Depoente - Só essas informações. A Sra. Mônica pediu que eu fosse lá, 

me apresentasse, fui na recepção do prédio, me apresentei pedindo que 

fosse falar com ele e aí ele... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Quando pegava esse dinheiro levava para 

onde? 

Depoente - Quando estava no hotel ali mesmo algumas pessoas iam lá 

e recebiam. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Os fornecedores? 

Depoente - Ali mesmo recebia. Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Tinha algum lugar que o senhor levava e 

depositava esses valores depois? 

Depoente - Se sobrasse alguma coisa voltaria para a produtora, mas 

geralmente não sobrava. Quando sobrava era pouco e voltava para a 

produtora. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor falou que foram cinco vezes mais ou 

menos? O senhor sabe dizer o total? O montante que o senhor...? 

Depoente - Olha, no montante eu não tenho ideia porque isso eu não 

tinha controle. Acontecia de ir buscar e havia de não acontecer, voltar. 

Quando acontecia era como eu falei ao Senhor: 150 (cento e cinquenta), 

250 (duzentos e cinquenta), até 500.000 (quinhentos mil) eu cheguei a 

receber. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Pergunto: Doutor Alckmin, alguma pergunta? 

Advogado (José Edmundo Alckmin) - Não, Excelência. Sem 

perguntas. 

o Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo, alguma pergunta? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Também não, Dr. Bruno. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio, perguntas? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sr. André Santana, Flávio 

Caetano, por parte de Duma Rousseff. Esses pagamentos em dinheiro que 

o senhor foi receber se referiam a quê? 

Depoente - A Caixa 2. A Sra. Mônica me comentou que esse dinheiro 

fazia parte da campanha que a gente estava atuando. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem lhe disse isso? 

Depoente - A Sra. Mônica. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Ela lhe falou? 

Depoente - Ela me falou. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E ela falou de que campanha 

que era? 

Depoente - Da campanha que nós estávamos atuando no ano. No caso, 

presidencial. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Nesse ano de 2014 vocês no 

atuaram para a campanha do Panamá também? 
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Depoente - Eu não. Se teve alguma empresa fora eu não tive 

conhecimento. Eu não participei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Sua atuação não tinha nada a 

ver com campanha no exterior? 

Depoente - Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Nem a contabilidade, nada? 

Depoente - Não. A contabilidade é feita no próprio país. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esses valores eram em reais ou 

em dólares? 

Depoente - Aqui no Brasil em reais. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Esse que o senhor manuseou? 

Depoente - Sempre em reais. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E o senhor pagava para quem? 

Depoente - Pagava fornecedores, pagava prestadores de serviço. Isso 

era enviado pela Sra. Mônica para as pessoas me procurarem no local que 

eu estava e eles recebiam. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor se recorda alguém que 

o senhor pagou? O nome de algum prestador de serviço? 

Depoente - Foram vários. Eu não me recordo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Nenhum? 

Depoente - Não me recordo porque, como era uma coisa negociada por 

ela, eles não presenciavam o trabalho lá na campanha. Eram coisas feitas 

lo 
ADEn. 1943-58.2014.6.00.0000/DF- Depoimento de André Santana 	 Data: 24/4/2017 



A 

PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TP1LL 	az 

E Y] !  
fora. Então, como a campanha era nacional tinha trabalho em todo o 

Brasil. Então, São Paulo, Rio, Minas, Bahia. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - E essas pessoas que lhes 

entregaram o dinheiro eram sempre homens ou eram homens e 

mulheres? 

Depoente - Eram sempre homens. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor não sabe o nome de 

ninguém? 

Depoente - Eles simplesmente chegavam, pediam a senha, eu dava a 

senha, eles descarregavam e iam embora. Era uma coisa muito rápida. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Satisfeito, Excelência. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Nicolao. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Sr. André, o senhor mencionou que 

recebeu valores, 150, 200, 500. Qual foi o maior valor que o senhor 

o chegou a receber? 

Depoente - Teve um momento que eu recebi, se eu não estou 

enganado, de 1.000.000 (um milhão) a 1.500.000 (um milhão e meio). Eu 

recebi esse valor e quando eu saí desse hotel... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Hotel a onde? 

Depoente - Eu acho que foi... não me recordo bem. Eu sei que foi um 

grande hotel próximo de um shopping. Eu não me lembro bem. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Em qual cidade? 
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Depoente - Em São Paulo. Eu fui de táxi. Não fui acompanhado, eu fui 

sozinho, me apresentei na recepção, subi e me dirigi ao apartamento, 

recebi a encomenda e quando eu saí que peguei um táxi na rua, 15 

minutos depois eu fui assaltado. Quer dizer, eu fui abordado por uma 

equipe e pararam esse táxi no meio da rua, levaram o celular e pegaram a 

mala que estava no fundo. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Era o quê? Era uma mala? 

Depoente - Era uma mala grande. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Grande? 

Depoente - Era. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Quanto aproximadamente, Sr. 

André? 

Depoente - Eu acredito que seja em torno de 1.000.000 (um milhão) a 

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

o Vice-Procurador-Geral Eleitoral - E aí o que aconteceu? 

Depoente - Eles me levaram, colocaram dentro de um veículo que eles 

estavam.., acredito que eles estavam me seguindo, me levaram por 

alguns metros, passavam por cima de meio fio, desbandeirados, e depois 

pararam e me largaram, não me recordo onde foi. Eu só sei que eu estava 

muito nervoso. Peguei um táxi e voltei para o hotel que eu estava e 

comuniquei à Sra. Mônica do ocorrido. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Isso foi mais ou menos em que 

a no? 
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Depoente - Em 2014. Final de ano mais ou menos. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Aí o senhor comunicou a... 

Depoente - Avisei imediatamente a Sra. Mônica no hotel. Fiz a ligação 

do hotel porque eu estava sem celular, eles levaram o meu celular, não 

me agrediram, me colocaram no carro, era eu e mais duas pessoas, as 

duas pessoas na frente, um carro preto e eu me lembro que eles se 

comunicavam afirmando que tinham pego e que deu certo, acredito, a 

atuação deles e levaram essa remessa, esse dinheiro. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - E esse valor foi recebido no hotel, 

ou no flat, ou no quarto? 

Depoente - Foi num grande hotel em São Paulo dentro de um 

apartamento. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - O senhor lembra da senha que foi 

dita nessa época? 

Depoente - Não, não me lembro. Esse acontecimento me deixou muito 

nervoso, eu não sabia o que iam fazer comigo, não apresentavam arma 

de forma nenhuma, não me agrediram, mas a gente não sabe, eu não 

sabia o que podia acontecer, para onde eles estavam me levando. Eles me 

conduziram, me pararam numa rua residencial, eu imagino, deram um 

tempo e depois me liberaram. Tudo isso demorou mais ou menos uns 20 

minutos depois que me pegaram no táxi e me levaram. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Uma vez dita a informação à Sra. 

Mônica o senhor sabe o que ela fez? 
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Depoente - Não. Ela só pediu que eu voltasse para Salvador, eu estava 

em São Paulo, pediu que eu me acalmasse e que voltasse para Salvador e 

foi isso o que eu fiz. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Sem mais perguntas, Excelência. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor trabalhava em 

Salvador? 

Depoente - Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Trabalha em Salvador ainda? 

Depoente - Trabalho em Salvador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Nesse quarto aí em que o senhor 

foi receber, existia alguém no quarto ou o quarto estava em seu nome? 

Depoente - Existiam duas pessoas. Eu só dava meu nome na recepção, 

mandavam eu procurar o apartamento tal... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Já tinha alguém hospedado? 

Depoente - Já tinha alguém lá. Então eu chegava: quero falar com a 

pessoa do apartamento tal, aqui é o André. Aí eles interfonavam e 

autorizavam eu subir. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Tinha duas pessoas? 

Depoente - Tinha duas pessoas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Dois homens? 

Depoente - Dois homens. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Foi a única vez que o senhor viu 

esses dois ou repetiram? 

Depoente - Não, eram sempre pessoas diferentes, sempre pessoas 

diferentes. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Foi uma espécie de assalto? Eles 

estavam armados? 

Depoente - Não, não me apresentaram arma, só me tiraram do táxi e 

me colocaram em outro veículo. Não me ameaçaram, não disseram que 

iriam fazer alguma coisa comigo. Eu percebi que quando o táxi estava se 

locomovendo, como se fosse Avenida Brasil, alguma avenida muito 

parecida, vinha um barulho de sirene de polícia. E aí eles pararam o 

veículo, esses dois carros pararam o táxi, um já me tirou de dentro do 

carro, puxou meu celular, o outro já abriu a mala, tirou o taxieiro, abriu a 

mala do carro e levou a mala. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Você lembra se isso foi de 

manhã ou à tarde? 

Depoente - Foi pela manhã. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Isso foi final de 2014? 

Depoente - Final de 2014. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Final é o quê, dezembro? 

Depoente - Outubro, novembro, mais ou menos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Há mais alguma questão que o senhor lembre 

relacionada à Campanha de 2014? 
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Depoente - Eu estive também na Odebrecht aqui em Salvador, até saiu 

nos jornais que a Sra. Maria Lúcia esteve comigo e nessa vez que eu 

estive na Odebrecht eu recebi dois valores, eu estive duas vezes e recebi, 

a cada dia que estive, R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Eu 

me apresentei na portaria da Odebrecht, me identifiquei, avisei que ia 

falar com ela, ela me levou na sala dela no primeiro andar, passei pela 

sala dela e depois fui a uma segunda sala com essa remessa de 250.000 

(duzentos e cinquenta mil). 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Com a Maria Lúcia em Salvador mesmo? 

Depoente - Exatamente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor lembra quando foi isso? 

Depoente - Não, não me lembro a data. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas foi em 2014? 

Depoente - Foi em 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Duzentos e cinquenta mil também em dinheiro? 

Depoente - Em dinheiro. Depois eu voltei novamente... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Tanbém relacionado à campanha do ano? 

Depoente - À campanha do ano. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral - Isso foi uma ou duas vezes? 

Depoente - Eu estive duas vezes em Salvador, na Odebrecht, duas 

vezes. Aí, sim, dentro da Odebrecht eu recebi. Em São Paulo, não recebi. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O que o senhor fez com esse 

dinheiro? 

Depoente - Esse dinheiro eu entreguei para a Sra. Mônica. Recebi e 

entreguei para ela. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - O senhor no pagou para 

nenhum terceiro? 

Depoente - Dessa vez eu nào paguei a terceiros. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Quem lhe disse que isso era da 

campanha presidencial? 

Depoente - Sempre a Sra. Mônica. Mandava eu ir, eu ia, recebia, 

entreguei para ela em Salvador... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - A Sra. Maria Lúcia no disse 

nada? 

Depoente - Não, nada. A única conversa que ela perguntou foi se eu era 

parente da Sra. Mônica ou do Sr. João, que, por coincidência, tem o 

Santana no nome. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Todos nós achamos isso. Achamos que era fiho 

dele. 

Depoente - É... Foi citado que poderia ser parente dele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Bom, no há mais perguntas, então declaro 

encerrada a oitiva, a audiência. 

Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo, 

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 
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Taquigrafia do STJ para transcrição. 

n 
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N. 1943- 

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123  

DEPOENTE 

João Santana 

Além do depoente, participaram da inquirição, na sede do TSE, em 

Brasília/DF, os Senhores Advogados Janaína Lusier e Gustavo Bonini 

Guedes, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; Gustavo 

Kanffer e Dr. José Eduardo Alckmin, pelos representantes Coligação Muda 

Brasil e Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB - Nacional); na 

sede do TRE da Bahia, o Exmo. Senhor Ministro HERMAN BENJAMIN, 

Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da Audiência; o Senhor 

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral Bruno César 

Lorencini; o Exmo. Senhor Nicolao Dm0 de Castro e Costa Neto, Vice-

Procurador-Geral Eleitoral; os Senhores Advogados Flávio Crocce Caetano, 

Breno Bergson Santos e Renato Franco, pela representada Dilma Vana 

Rousseff; os Senhores Advogados Juliano Campelo Prestes e Rodrigo 

Castor de Mattos, pela defesa do depoente. 

O depoente, por videoconferência com o Tribunal Regional Eleitoral da 

Bahia, respondeu da seguinte forma ao que lhe foi perguntado: 

Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STI, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2 Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 

Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
1 
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Ministro - Acabamos de receber a informação de que já vazou, ou está 

vazando, a oitiva da Sra. Mônica Moura. Vou pedir a todos, a começar por 

mim mesmo, que coloquemos os nossos celulares numa outra sala. Como 

todos sabem, a Presidência do Tribunal, ministro Gilmar Mendes, e a 

Corregedoria, no caso eu mesmo, instauramos um procedimento para 

apurar o vazamento dos depoimentos da Odebrecht, procedimento 

investigatório esse que já avançou muito. O que espero é que nesses dois 

depoimentos, que estão cobertos pelo sigilo, possamos preservar esta 

natureza, que é absolutamente essencial, porque, ao final das contas, não 

é apenas um prejuízo para o depoente ou para a investigação, é uma 

espécie de desmoralização da própria Justiça Eleitoral. Não tenho nenhum 

instrumento que me permita atuar de forma mais enérgica e nem é do 

meu feitio, mas aqui neste caso vou pedir que todos então... [Eu preciso 

de alguém que junte todos os celulares]. E lá em Brasília está sendo feita 

a mesma coisa. Eu pediria que os... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) - Se puderem tirar da sala todos 

esses celulares, eu agradeceria. 

Ministro - Senhor João Santana, eu gostaria de, em nome da Justiça 

Eleitoral, agradecer a sua presença. Agradeço de novo aos seus dois 

advogados que estão aqui conosco e dizer que esta oitiva será conduzida 

pelo Dr. Bruno Lorencini, Juiz Federal Auxiliar da Corregedoria. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor João Santana, boa tarde já. O senhor 

está aqui na condição hoje de testemunha. Esse processo é eleitoral e não 

tem nenhuma natureza criminal. Essa audiência faz parte de uma ação de 

investigação judicial eleitoral, mais três processos, todos ajuizados pelo 

2 
ALIE n. 1943-58.20146.00.0000/DF - Depoimento de João Santana 	 Data: 24/4/2017 



(A 

PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 	

9232 

PSDB e pela Coligação Muda Brasil. E tem hoje como representados a Sra. 

Dilma Rousseff e o Sr. Michel Temer. A legislação me impõe que eu lhe 

pergunte primeiro se o senhor tem alguma amizade íntima, inimizade ou 

parentesco com qualquer um dos dois representados. 

Depoente - Com a Presidenta Dilma, eu tive uma relação profissional 

muito íntima, muito próxima e tenho afeto por ela, mas nada que possa 

comprometer o meu depoimento aqui. Com  o atual Presidente Temer, 

sempre tivemos relação muito distante, formal. Em alguns momentos da 

campanha, conversamos, gravei algumas coisas para ele para propaganda 

eleitoral, mas não passa disso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, o senhor não sente nenhum 

impedimento para dizer a verdade hoje aqui? 

Depoente - Não, de maneira alguma. Inclusive até pela minha condição 

de colaborador. 

Advogado (Rodrigo Mudrovitsch) - Excelência, só vou reforçar 

novamente que o termo de colaboração premiada foi homologado pelo 

Supremo e que ele estará respondendo às perguntas com a verdade, 

desde que permaneça em sigilo, evidentemente, porque os termos ainda 

estão sigilosos e a concordância do Ministério Público também que ele fale 

a verdade. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Muito bem. Já também esclarecemos ao Sr. 

João Santana que esse depoimento é sigiloso. Nós não juntamos nos 

autos nenhum vídeo. Todo o depoimento é transcrito, só que mesmo a 

transcrição fica sigilosa, obviamente com acesso às partes, aos advogados 
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e ao Ministério Público. Senhor João Santana, então o senhor assumiu 

compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. 

Depoente - Sim, claro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor João, o nosso grande objeto nessa ação 

é a Campanha Eleitoral de 2014, mas obviamente há todo um contexto 

que nós queremos esclarecer nesse processo. Então, a atuação do senhor 

no marketing político, mas especificamente com as campanhas 

presidenciais do PT, quando é que se inicia e como se inicia. 

Depoente - Em relação às campanhas presidenciais, se inicia com a 

campanha de reeleição do Presidente Lula, em 2006, e eu fiz 

sucessivamente as duas campanhas da Presidenta Dilma, a primeira e a 

segunda, mas um pouco antes, ou em paralelo também ( ... ) eu fiz 

diversas campanhas para candidatos do PT e até candidatos também que 

não eram do PT. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então o senhor fez a presidencial no Brasil 

2006, 2010 e 2014 e candidaturas para governador também? 

Depoente - Sim, quase não, aliás, nesse período, porque a campanha 

presidencial coincide com as campanhas de governador e por causa da 

importância e também da exigência dos próprios candidatos, eu nunca fiz, 

e também como eu não gostava, nunca gostei de delegar e subsidiar, quer 

dizer, fazer campanhas como muitos marqueteiros fazem várias, eu 

sempre evitei. Então, governador nesse período eu não fiz. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E prefeito? 
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Depoente - Prefeito eu fiz. Fiz a da candidata Marta Suplicy, isso em 

2008, da candidata Gleisi Hoffmann no mesmo ano. Fiz depois do Prefeito 

Fernando Haddad. Essas são as mais importantes. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E a prestação de serviço o senhor fazia pela 

S empresa... 

Depoente - Sim, tinha a Pólis, que é a empresa que existe até hoje do 

qual eu sou sócio majoritário e a sócia minoritária é a Mônica Moura, que 

é a minha mulher. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Na escolha do senhor nos serviços da Pólis, 

basicamente na figura do senhor como chefe da campanha na parte de 

marketing, não havia propriamente.., o senhor sabia que o senhor iria ser 

o marqueteiro da campanha previamente. Isso já era esperado? 

Depoente - Sim, a partir de determinado momento, sim, até pela 

relação de confiança e de resultados que a minha empresa e minha equipe 

produzíamos e também pela própria intimidade e constantes consultorias 

que nós dávamos para o partido e para os candidatos. Então, havia uma 

clareza nessa direção, não uma certeza absoluta, porque é um mundo de 

política e de muitos negócios que sempre produz suas surpresas, mas era 

praticamente... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Nesse período, principalmente com o Governo 

Dilma que o senhor fez as duas campanhas, o senhor efetivamente se 

tornou "uma espécie de conselheiro político" ou não? 

Depoente - Sim, eu era um consultor informal, mas com uma certa 

constância com a Presidente. Nós tínhamos uma relação próxima e como 
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as campanhas também são intercaladas - no Brasil, por exemplo, tem a 

campanha presidencial e dois anos depois tem a campanha de prefeito, 

etc. - então esse laço se estabelecia mais fortemente. Agora, eram 

quebradas um pouco por causa da minha atuação intensa no exterior. Eu 

também fiz várias campanhas em vários países, tanto presidenciais como 

para governadores, para listas de legislativo, então era interrompido, mas 

era constante. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, o senhor tinha uma relação, pelo menos 

nesse período de 2010 a 2014, período do Governo Dilma, tinha uma 

relação realmente de proximidade com a Presidente Dilma? Correto dizer 

isso? 

Depoente - Sim, claro. Havia sim, nós tínhamos uma relação de muita 

confiança e intimidade política e pessoal. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E quando chegava o momento da campanha 

em si, de definir a contratação do senhor, quer dizer, quanto que nós 

vamos pagar ao serviço de marketing, questão realmente do contrato, o 

senhor tinha uma conversa com a Presidente Dilma sobre isso? 

Depoente - Existe... deixa eu explicar ao senhor uma coisa. Por uma 

profunda incompetência e inapetência quase para tratar de negócios e de 

números, eu raramente ou quase nunca participava desses acertos, até 

porque também tinha a sorte e a comodidade e a confiança de Mônica, 

que é exatamente o contrário de mim nesse aspecto, na pessoa, que era 

minha sócia, que tratava dos detalhes, mas dar o encaminhamento 

político, sim, e com nenhum cliente eu tratava de números: vai ser assim, 

até porque nós já temos conflitos normais de... conflitos táticos, 
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estratégicos, então criar um novo conflito, porque números sempre geram 

uma tensão e nunca fiz. Então, esse papel não, mas eu participava, eu 

sabia, primeiro eram informados os números, definia as linhas gerais com 

Mônica, como sabia de todos os detalhes. Agora, eu exercia um papel sim 

nesse aspecto financeiro. Qual? É uma prática e uma cultura ( ... ) não 

estou ainda falando de valores não contabilizados e atrasos sistemáticos 

no marketíng político. Nós somos vítimas disso. Então, sempre que o 

atraso era muito grande, desde a campanha presidencial primeira com o 

Presidente Lula, eu dava o que chamávamos de uma espécie de alerta 

vermelho. Então, eu chegava para eles e dizia claramente que estava 

tendo um atraso e eles sabem o que isso significava, que podia até causar 

a suspensão dos trabalhos e obviamente quando estava falando de 

atrasos, como não havia atraso no pagamento oficial, era claro que estava 

falando do atraso daquele não contabilizado, porque pela própria rigidez 

das normas da legislação eleitoral e do contrato de fechamento de contas, 

o senhor sabe que com o partido não pode atrasar sistematicamente. 

Então, o atraso sempre se dá na parte não contabilizada. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Em relação especificadamente campanha de 

2014, em algum momento o senhor teve que fazer esse tipo de alerta 

vermelho? 

Depoente - Sim e um pouco antes do que isso. (...) deixa até eu 

avançar um pouco no que eu acho que é o interesse principal dos 

senhores. No primeiro semestre de 2014, imagino que abril ou maio - 

não sei precisar com nitidez isso, mas abril ou maio, foi primeiro semestre 

-, eu normalmente me queixava com a Presidente Duma de que havia 
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dívida ainda acumulada da campanha de 2010, mostrando para ela: olha, 

Presidente, só agora o PT está viabilizando o pagamento final. Eu me 

referia, não passei detalhes para ela nesse especificamente, a negociação 

que Mônica tinha feito com Vaccari que termina esse caso horroroso do 

Zwi. Estão sendo pagas as últimas parcelas. Isso volta nos dar uma 

insegurança. Foi quando a Presidente Dilma, acho que por preocupação 

por ela e por mim, disse-me para eu não me preocupar, que não poderia 

resolver essa pendência, que era responsabilidade do PT, que ela não 

participou de forma alguma das negociações, seja com Mônica, seja 

comigo na de 2010. Na de 2010 ainda o controle da administração 

financeira se dava pelo PT, especificamente o Presidente Lula e o Palocci, 

mas que ela tinha, ia me dar uma garantia de que, nessa campanha não 

ia acontecer esse tipo de atraso, muito pelo contrário, seria a primeira 

campanha que poderia ser pago até antecipadamente. Foi quando então 

disse que teria uma pessoa que ia tratar desse assunto, que depois viria a 

ser o Ministro Guido Mantega. Então, essa foi uma vez onde tratamos 

especificamente de 2014. Acontece que a promessa que foi feita, para 

variar, não se cumpriu. Mônica deve ter relatado isso aqui com mais 

detalhes do que eu. Daquilo que seria pagamento, fruto dessa conversa, 

desse compromisso, praticamente ficou uma dívida que não foi paga e não 

será mais paga. Eu sei que uma parte dessa, Mônica deve ter relatado, foi 

paga em Caixa 2, in cash, em dinheiro, dentro do Brasil. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Dessas conversas com o Mantega, o senhor 

não chegou a participar? 
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Depoente - Não, nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu tinha até uma 

relação não muito próxima mas presente, cordial com o Ministro Mantega, 

mas não tratei, como aliás já disse ao senhor, nunca tratei diretamente 

desse tipo de assunto, seja Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3, o que for. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor tinha consciência, primeiro, que parte 

era por Caixa 2? 

Depoente - Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E quem era responsável pelo pagamento dessa 

Caixa 2. Eu digo, de onde vinha esse... 

Depoente - Não, esse, aí o senhor me permite então voltar muito tempo 

atrás, voltar na primeira campanha do Presidente Lula, que eu já tive, 

inclusive, a oportunidade, e vou resumir porque contei isso ao Juiz Sérgio 

Moro. Quando eu fui chamado às pressas, no auge do "Mensalão", pelo 

Presidente Lula, ( ... ) Gilberto Carvalho, para assumir, para ajudar na 

crise, isso foi agosto de 2006, 2005, o "Mensalão" é de 2005. Desde aí o 

presidente designou o ministro, que não era mais, era ainda ministro, 

Antônio Palocci, com quem eu já tinha uma relação antiga, desde 1996, 

que eu fiz campanhas, fiz estudos para a campanha de prefeito e de 

sucessores dele, que trataria dos assuntos comigo. Nesse momento, 

inclusive, eu falei com o Palocci - citar detalhes, circunstâncias todas, já 

foi relatado, vai cansar os senhores - eu pedi, encarecidamente, que 

"vocês estão vivendo um problema sério, a partir do depoimento do Lula 

Mendonça na CPI, então não pode repetir problema de Caixa 2 na 

campanha. E vocês sabem que eu não, quanto menos Caixa 2, quando 

não existir Caixa 2..." Porque Caixa 2, eu quero, no final, se os senhores 
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permitirem, fazer um informe que eu acho importante ser feito aqui nesse 

fórum, para o TSE. É uma coisa generalizada. Voltando, eu digo "olha, é 

importante que não tenha Caixa 2". Aí o Palocci, no primeiro contato, 

disse "não, nós vamos realmente, dessa vez não pode". Isso foi, como eu 

disse, agosto, setembro, 2005. Quando vai ter a negociação, em 2006, 

isso já é maio, sei lá, quando se aproxima e quando há uma definição de 

que de fato eu iria fazer a campanha, Palocci, antes de conversar com 

Mônica, ele volta a falar comigo e diz "Olha, João, infelizmente, aquele 

acordo que a gente fez não vai ser cumprido. Existe essa cultura 

predominante, nós não conseguimos vencer, e isso os financiadores, eles 

se negam a fazer um pagamento total contabilizado, então vocês vão ter 

que receber por Caixa 2". Não falávamos ainda em valores, que os valores 

só vão ser conversados na sequência, o por fora. Então eu digo: olha, 

Palocci, eu lamento, é terrível, tentei forçar a barra, mas aí você já está 

na... primeiro, você já está na adrenalina de fazer a campanha. Isso 

envolve muita coisa, mais do que dinheiro, envolve muito um 

reconhecimento profissional. Segundo, essa prática é generalizada, digo, 

então, conversa com Mônica. Ele disse: "Olha, mas tem o seguinte, eu 

quero lhe dar uma tranquilidade. Nós temos um financiador que é pessoa 

de absoluta confiança de vocês. Talvez você conheça, porque é baiano". 

Eu disse: "Quem é?" Ele disse: "É a Odebrecht". Eu digo: "Conheço a 

Odebrecht a distância. É uma grande empresa que não vai, mas nunca 

tive nenhuma [falei com eles] relação com eles. Ao contrário, eu acho que 

eles não gostam de mim, porque eu fiz uma matéria na IstoÉ quando teve 

o assassinato do governador do Acre, Eduardo Pinto, Edmundo, não sei, 

não me recordo bem desse nome, onde a Odebrecht não gostou da 
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matéria, queixou-se à direção da revista, etc. e tal, então acho que eles 

não têm..." Ele disse: "Não, mas isso já tem muito tempo e também 

não... Agora [ele aí completou], mas eles só querem pagar lá fora. Você 

tem conta no exterior?" Eu disse: "Tenho". Porque eu tinha de fato uma 

conta quase inativa, pouco utilizada, desde de 1998, na época em que eu 

trabalhei na Argentina. E ele disse: "Ah, então tu vês". Eu digo: "Olha, 

Palocci, mas todos esses assuntos você converse com..." E Mônica deve 

ter relatado como foi essa conversa. Então eu acho que... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E com a Odebrecht em si o senhor chegou a 

sentar com alguém, conversar? 

Depoente - Não. Mônica... Mas eu tinha a minha representante legítima, 

que era a Mônica, que tratou desses assuntos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então... 

Depoente - Em nenhum momento eu tive contato dessa natureza. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Então o senhor fazia questão de deixar bem 

separado isso na... 

Depoente - Na minha prática profissional? 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Prática do senhor. 

Depoente - Sim, era uma questão que, primeiro, o estilo pessoal me 

ajudou; segundo, era realmente para separar profissionalmente. Então 

nunca, e agora não é uma campanha, qualquer campanha. O senhor não 

vai encontrar nenhum cliente meu, dezenas que eu tive, que vá dizer que 

eu sentei para negociar valores com eles. É uma coisa que eu consegui 

separar. E tive sorte, porque se eu não tivesse Mônica, uma pessoa de 

11 
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tamanha intimidade e confiança, talvez eu tivesse que assumir um pouco 

mais isso, mas não precisou, nunca sentei com ninguém. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - A Mônica relatou... Aliás, eu vou primeiro 

perguntar: o senhor sabe quanto que foi o valor global que foi acertado 

para a campanha de 2014? 

Depoente - A de 2014, se não me falha a memória, é um total de 70 

(setenta) milhões, oficial, mais 35 (trinta e cinco), ou qualquer coisa 

assim, 105 (cento e cinco) milhões, no final. Sendo que esses 35 (trinta e 

cinco) eram não contabilizados, eram o por fora. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Como se chegou a esse número para os 

senhores fazerem a proposta? 

Depoente - Esse número se chega... nós temos um algoritmo, temos 

uma equação; porque marketing político é muito caro, meus profissionais 

são muito caros. Então se coloca sempre o que se vai gastar, se faz uma 

previsão. Isso com o tempo se adquiri esse know how e quanto, o 

tamanho da campanha, quantidade, o tempo de TV, etc., e desde o início 

se estabelece a margem de lucro da empresa. Então dentro disso que... 

Se o senhor observar também, vai ver que a outra campanha, a 

opositora, teve praticamente o mesmo. Eu imagino até que pode ter tido 

um número um pouquinho maior, e no mesmo método. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor diz no oficial, não é? 

Depoente - O oficial. Como obviamente fez Caixa 2. Não existe uma 

campanha, de nenhum porte, no Brasil que até hoje não tenha utilizado 
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Caixa 2. Isso é uma prática nefasta. Isso é quase... Eu queria depois, no 

final, refletir um pouco sobre isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E desse valor de 105 (cento e cinco) milhões 

globais que o senhor falou, que o senhor chegou a comentar dos alertas 

vermelhos que às vezes o senhor tinha que trazer. Ele foi pago, todo o 

valor de 105 (cento e cinco) milhões? 

Depoente - Não, a gente ficou com uma dívida, terminou a campanha, 

acho que 20 (vinte) milhões, um pouco mais do que isso. Terminou 

ficando uma dívida. Essa dívida é impagável. O que acontecia? Deixa eu 

fazer uma reflexão. Acho que até enriquece esse depoimento. Pela relação 

de intimidade que eu estabeleci com o Partido dos Trabalhadores e com a 

cúpula do partido, ou seja, o grupo do Presidente Lula, e a sequência de 

campanhas que eu fiz, eu fui criando uma espécie de fundo rotativo e 

dívidas que eles foram acumulando comigo, com a minha empresa. Então, 

como a gente tinha sempre campanhas, a gente sempre sabia que nunca 

iria perder esse dinheiro. Se bem que eu sempre imaginava que isso era 

uma espécie de pirâmide, o que aconteceu. Falava muito com Mônica: vai 

acontecer um momento onde vai dar algum problema, seja eu brigue com 

eles ou eles briguem comigo e nós vamos perder dinheiro, mas é a 

contingência. Então, sempre que se aproximava uma outra campanha era 

quando a gente conseguia receber. É por isso, inclusive, que é prática 

também dos outros marqueteiros mais famosos, os mais constantes. Por 

quê? Daí, inclusive, que decorre... Existe um spread. Uma das razões de o 

custo ser auto também é que somos obrigados a colocar um spread, 

porque sabe que muitas vezes vai passar três anos sem receber, três, 
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quatro anos. Antigamente, muito antigamente, havia uma prática no 

mercado, até antes, que eu não era autônomo, de se atrelar ao dólar, e 

isso acabou depois que o real virou uma aparente moeda forte. Então, 

sempre se tinha um spread. Então nesse aspecto é um dos adicionais do 

custo. Acho que... Volta, eu me perdi um pouco. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Era uma relação continuada, não é? 

Depoente - Era uma relação continuada... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor deixou bem claro que isso se 

desenvolveu desde, ao menos, a primeira campanha. 

Depoente - É, desde a primeira a campanha. A campanha de reeleição 

do Presidente Lula. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Dois mil e seis. 

Depoente - E como foram campanhas bem-sucedidas, então isso ajudou 

bastante. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Era essa agora a questão que eu gostaria de 

colocar para o senhor e aqui é uma questão bem sensível, então é 

importante deixar bem claro. O senhor falou "olha, eu não, como regra, 

não conversava com parte financeira porque a Mônica quem fazia". 

Depoente - Certo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - "Mas havia ocasiões em que eu tinha que dar 

um alerta vermelho", que era esse - até porque era o senhor o grande 

interlocutor da Pólis -, de avisar "olha, está atrasado, tem problema", 

enfim. Aqui, em relação à Presidente Dilma, ela sabia que parte dos 

14 
ADEn. 1 943-58.2014.600.0000/Dp-  Depoimento de João Santana 	 Data: 24/4/2017 



PODER JUDICIÁRIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

FiL 	9244 

valores que eram pagos pelo marketing político eram pagos de forma no 

contabilizada, por Caixa 2? 

Depoente - Infelizmente, 	sim, sabia. 	Eu falo isso "infelizmente", eu 

queria me alongar um pouco, tanto por mim quanto por ela. Por que 

infelizmente para mim? Infelizmente para mim porque, na medida em que 

ela me deu a confiança de tratar esse assunto com ela, isso reforçou em 

mim o que chamo de uma espécie de "amnésia moral", que envolve todos 

os 	atores 	de 	política 	eleitoral 	no 	Brasil. 	Isso 	aumentou 	um 	certo 

sentimento 	de 	impunidade. 	Eu 	disse 	ao 	Juiz 	Moro 	quando 	ele 	me 

perguntou como é que eu podia conviver com isso e disse, exatamente, 

vindo de uma formação de uma família de rigidez moral muito grande, 

sendo uma pessoa que qualquer que o senhor converse, meus amigos, 

enfim, qualquer época vai dizer que eu sempre busquei fazer as coisas de 

maneira mais honesta possível, mas me envolvi nisso e criei um escuto 

protetor com duas justificativas para a minha cabeça, 	uma de que é 

social, que era impossível fazer campanha se no fosse Caixa 2 e outra 

que eu só estava recebendo por aquilo que era uma prática profissional, 

legítima 	e 	honesta. 	Infelizmente, 	na 	presidência 	da 	presidenta 	Duma 

refere pelo seguinte, é que prova que mesmo uma política honesta como 

ela termina fatalmente enredada nessa teia. É uma coisa tão complexa, 

tão entranhada, que terminou... Eu convivi com dezenas e centenas de 

políticos 	na 	minha 	vida. 	Poucos, 	ou 	quase 	pouquíssimos, 	com 	a 

integridade, com a honestidade pessoal como a presidenta Duma, mas 

esse sistema terminou enredando dessa maneira fatal. Então eu digo, 

infelizmente sim, ela sabia e eu queria dizer que exatamente por isso que 

nós 	estamos 	aqui 	discutindo 	ou 	desvendando. 	É 	um 	esquema 
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infinitamente maior do que Petrolão, é um esquema que já vem desde o 

tempo do Império, passou por todas as coisas da República essa 

promiscuidade entre público e privado. Por isso acho que a gente tem que 

ter uma consciência clara de que essas coisas não se resolvem dessa 

maneira. Então, repetindo, a presidenta Dilma infelizmente sim, sabia. 

Ministro - Senhor joão Santana? 

Depoente - Pois não, ministro. 

Ministro - De novo, como a sua esposa, a Sra. Mônica Moura, esta é 

uma afirmação do senhor que tem um forte componente de novidade 

neste processo como um todo. É que até hoje o que se tinha nos autos 

era apenas um sentimento expressado pelo Sr. Marcelo Odebrecht, que 

achava que a presidente Dilma sabia do Caixa 2. Mas que ele, usando a 

expressão da sua esposa, que me parece pertinente, integrante ou chefe 

da Odebrecht, que era o "quarto poder" da República, jamais tratou 

diretamente com a presidente nesses termos. E só após as eleições, numa 

reunião que tiveram no México, é que de uma forma mais incisiva este 

aspecto da existência de Caixa 2, pagamentos no exterior, teria sido 

apresentado de uma maneira diretamente à presidente da República. 

Então vou repetir a pergunta do Dr. Bruno. O senhor afirma que a 

presidente infelizmente sabia. 

Depoente - Certo. Repito. 

Ministro - O que o leva a esta convicção tão categórica, que fatos? Isto 

foi tratado diretamente com a presidente? 
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Depoente - Foi. Inicialmente comigo e infelizmente. Comigo num 

primeiro momento... 

Ministro - Já naquela primeira reunião? 

Depoente - Abril e maio quando falei da... Quando ela me disse que 

estava organizando uma forma de validar pagamento que não iria evitar 

os atrasos e, talvez, pela primeira vez eu ia ser seu ( ... ) que ia ter um 

pagamento que eu ia receber antecipadamente nessa campanha. Nesse 

momento estava claro que era Caixa 2, estava claro. Então esse é um 

primeiro fato. Depois, quando isso não se cumpriu, chegou agosto, já 

durante período de realização, gravações. Eu falei com a presidente 

Dilma: presidente, a senhora me prometeu, uma vez estava sozinho, 

outra vez no Palácio da Alvorada, a senhora prometeu e isso não se 

cumpriu, só uma pequena parte para ser realizado, tem uma dívida ainda 

grande, já vai começar o pagamento oficial, porque já está constituído o 

comitê financeiro da campanha, nós já assinamos contrato com o partido, 

com a coligação e essa parte prometida, que seria importante, inclusive, 

para imobilização inicial, porque talvez uma campanha começa muito mais 

cedo e contamos com uma estrutura que não está acontecendo. Entc 

mais uma vez isso foi tratado. E quando, setembro ou outubro, já perto 

do final do primeiro turno, e falo final do primeiro turno porque é sempre 

outra data favorável para nós, para cobrarmos, porque na passagem do 

primeiro turno existe uma ansiedade muito grande dos candidatos e é 

quando o marketing ou está extremamente fortalecido ou debilitado, mas 

se está fortalecido você pode chegar, então voltamos a falar sobre esse 

assunto. Então, nesse período, campanha pré e campanha acontece... No 
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pós-campanha algumas vezes também, sobre o atraso que ainda existia, 

sobre uma série de... 

Ministro - Mas o atraso a que faz referência poderia ser atraso genérico. 

Depoente - Mas nesse caso estava implícito e explícito que não era o 

atraso oficial, porque a campanha estava saudando seus compromissos 

religiosamente. Existe um borderô, está atualizado, que os candidatos têm 

acesso, é até exigência do próprio Tribunal Eleitoral, onde mostra os 

pagamentos. E os nossos pagamentos oficiais estavam sendo feitos quase 

religiosamente. Então os atrasos que se referia é esse atraso do 

compromisso que estava sob responsabilidade do então ministro Guido 

Mantega. Então, infelizmente há uma plena consciência disso. 

Ministro - Em algum momento o senhor usou a expressão Caixa 2 para 

a presidente? 

Depoente - É até desnecessário. O termo Caixa 2 é desnecessário, 

porque é uma rotina tão clara... Eu não me recordo de ter usado nunca 

expressão por absoluta falta de necessidade, porque era tudo muito claro, 

mas falar Caixa 2, exatamente a palavra, não. Nem eu gosto de proferir 

essa palavra e acho que nenhum candidato gosta. Ela, então, muito 

menos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor chegou a se reunir com o Ministro 

Guido Mantega? 

Depoente - Não. Para tratar especificamente desse tema, em nenhum 

momento, mas sei que Mônica teve sucessivos encontros, inclusive pode 

ter relatado aqui, inclusive na própria residência oficial. 
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Ministro - Com o Sr. Edinho Silva chegou a se reunir? 

Depoente - Com o Edinho, eu? 

Ministro - Sim. 

Depoente - Com o Edinho eu sentava diariamente quase por outros 

motivos e era exatamente porque era uni dos membros do núcleo da 

campanha. Mas sobre esse detalhe mesmo Mônica tratava também com o 

Edinho. Eu nunca tratava muito desse detalhe porque, repito, não é 

charme, não é qualquer tipo de, pelo grau de abertura que estou tendo 

aqui não ia negar. 

Ministro - É modo de ser. 

Depoente - É modo de ser. Eu realmente não... 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor João Santana, fica claro que o senhor 

era o grande estrategista político da campanha e, de alguma forma, o 

senhor fazia até essa consulta ao Partido dos Trabalhadores, enfim. No 

tema, quando estava ali se formando a campanha e o senhor precisava, 

por exemplo, uma das questões, imagino, centrais é a questão do tempo 

de tevê, enfim, qual vai ser o tempo disponível, porque é exatamente o 

trabalho do senhor. Há episódios nos autos que ganham algum relevo, as 

eu queria perguntar primeiro genericamente. Da questão de 2014, na 

formação da coligação do PT/PMDB, o senhor participou, o senhor chegou 

a participar de alguma forma, do ponto de vista até estratégico, para a 

composição... 

Depoente - Na coligação? Sim. Sim, mas não nos detalhes financeiros 

que, de fato, devem ter ocorrido e não presenciei, mas vou ser bem 
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detalhista nisso. Por prática profissional eu sempre criei uma equação, 

brincava que era equação minha, que era, eu digo eu não posso ter 

menos de oito minutos, nem mais de dez. Mas de dez, não me interessa 

menos de oito. Agora, se vocês conseguem oito minutos, para mim é 

suficiente, podem cobrar, não que eu vá resolver uma campanha, mas eu 

me sinto muito, eu entro em campo com toda força. Então esse escopo, 

essa moldura... E dentro disso as negociações com os partidos tentavam 

muito chegar a esse tempo de tevê. Muitos chegavam a esse tempo de 

tevê. Deixa eu fazer uma breve reflexão se me permite, isso ajuda a 

organizar o meu pensamento, teorizar um pouco. Fala-se muito mal do 

governo de coalisão. Pior do que o governo de coalisão é o sistema de 

campanha de coligação, por exemplo. Essa é pai e mãe de grandes 

problemas que vão acontecer, de corrupção, o grande festival de 

clientelismo, das crises de governabilidade. Ela nasce aí. E todas as vezes 

as grandes campanhas negociam tempo partidário de uma maneira muito 

pragmática, seja por promessas futuras e seja por compromissos 

financeiros. E digo mais ainda, em alguns momentos eu ouvi de, por 

exemplo, João Vaccari, com quem eu tinha pouquíssima relação. João 

Vaccari na época pouco eu encontrava com ele e era uma pessoa que a 

gente não se dava bem, porque Vaccari às vezes queria mandar recados 

estratégicos e eu não achava que ele tinha nem legitimidade nem 

competência para isso. Fui conhecer já em Curitiba, que acho 

extremamente simpático que esteja na cadeia. O Vaccari uma vez falou 

com Mônica e até eu ouvi de passagem isso de que uma parte de um 

pagamento nosso, ou uma, duas vezes tinha sido, estado o dinheiro 

provisionado, esse tempo ficou contaminado, para ser pagamento nosso, 
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parte até oficial, que tinha sido utilizado para pagar acordos da base 

aliada. Acordos da base aliada diga-se que eram pagamentos para as 

campanhas de partidos. Essa discussão sobre tempo, eu me recordo na 

primeira campanha da presidenta ainda, um jantar no Palácio da 

Alvorada, onde estava a cúpula da campanha e o presidente Lula 

extremamente exasperado com o PMDB e ameaçando quase não fechar - 

isso em jantar em que estavam seis, sete pessoas - não fechar o acordo 

com o PMDB e o Temer para vice, eles diziam que eles estavam querendo 

demais. O querer demais não me falou o que era, falou para as pessoas, 

mas disse: não, a garganta é enorme, o PMDB está demais e isso 

provocou um próprio temos na candidata Duma e também eles sabiam 

que ia se perder ali alguns minutos preciosos. E mais do que isso, só para 

tornar claro, ministro, não é só o tempo que se adquire, é muito mais o 

tempo que você subtrai dos outros. Por exemplo, se o PMDB tem três 

minutos, três minutos e meio e não fecha conosco, ele vai fechar com o 

PSDB, então significa que vai aumentar o tempo. Então a moeda de troca 

é muito grande, a importância, que é culpa da legislação eleitoral, 

propaganda no Brasil, que é muito boa em muitos aspectos e deficiente 

em outras. Queria depois até falar se vocês tiverem tempo. Então, nesse 

aspecto, sim, a negociação de coligação todos fazem dessa maneira. E 

existem verdadeiros leilões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Leilão financeiro? 

Depoente - Financeiro. Quando falo leilão é financeiro, só que como a 

moeda na política não é só financeira, essa é mais problemática, mas 
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também são os cargos, é um conjunto de interesses, que é normal e que 

acontece em vários países, em vários lugares. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe dizer na coligação de 2014 se foi 

efetivamente pago a alguns partidos? 

Depoente - Eu vim saber depois. Inclusive, hoje, acompanhando alguns 

depoimentos da Lava Jato e de financiamento da campanha que se pagou, 

eu imaginava, eu sabia que existia alguma coisa dessa natureza, mas 

nunca participei. Se eu não participar das negociações financeiras na 

minha empresa com clientes, muito menos acompanhar, apesar de que eu 

teria confiança dos meus clientes para poder acompanhar, mas nunca 

participei, mas sei que existia. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor João Santana, o senhor tem uma 

relação antiga com o Partido dos Trabalhadores, com o Governo, o senhor 

atuou como consultor, enfim. Quando eclodiu a Lava Jato e veio a 

informação de que existiam teoricamente, estou falando em tese, acordos 

de recursos de propinas que vinham da Petrobras e depois isso ficou 

estendido para outros ambientes também do poder público, isso era algo 

que de alguma forma o surpreendeu ou isso já ocorria? 

Depoente - Surpreendeu. O nível de detalhe, não na época, mas hoje, 

não só me surpreendeu como realmente me assombrou. Surpreendeu-me, 

inclusive, eu que me achava uma pessoa muito bem informada 

internamente e, segundo, nunca relacionei, mesmo sendo da Odebrecht, 

que nos pagava, em nenhum momento, isso eu repito sem parar, e isso 

mesmo colaborador eu não posso omitir e jamais vai se encontrar 

qualquer prova, e não houve nenhuma, nem insinuação testemunhal em 
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todo esse conjunto de delatores, colaboradores e não colaboradores, eu 

não sabia que estava supostamente vinculado oficialmente à Petrobras, 

até porque a Odebrecht é tão grande. E aqui na Bahia a gente 

acostumava a ver a Odebrecht muito mais no âmbito da construção civil. 

Essa parte de petróleo e gás é uma coisa que sinceramente, mesmo sendo 

razoável a nível de informação, nunca fechava essa sinapse Petrobras e 

Odebrecht. Então não soubemos em nenhum momento de onde vinham 

esses recursos, tampouco ouvi isso de qualquer, seja da presidenta Duma, 

seja do presidente Lula, seja de quem for. Nunca absolutamente ouvi. Era 

o pagamento que a Odebrecht ia fazer para a gente para colaborar com a 

candidata. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O Sr. Marcelo Odebrecht quando envolvido 

nesse processo contou sobre a existência de uma espécie de conta 

corrente, que seriam valores que a Odebrecht... Isso talvez o senhor 

tenha ouvido sobre uma chamada planilha italiano, pós-italiano e que isso 

viria desde lá de trás, enfim, primeiro sendo o italiano o ministro Palocci e 

pós-italiano o Guido Mantega. 

Depoente - Certo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E, segundo o Marcelo Odebrecht, essa 

concorrente era apenas ele que autorizava débitos em contas correntes e 

apenas por determinação desses interlocutores específicos, Palocci e 

Guido Mantega. Sobre esse tema... 

Depoente - Italiano. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - É, Italiano seria o Palocci e Guido Mantega o 

período pós-italiano. Sobre essa planilha, essa conta corrente da 
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Odebrecht, primeiro saber se surpreende o senhor saber que são esses 

dois interlocutores, o Palocci até 2011 mais ou menos e depois o Guido 

M a n teg a? 

Depoente - Não, de forma alguma, até porque como eu já me referi 

aqui o Palocci foi a primeira pessoa que organizou o pagamento da 

primeira campanha do Lula. Segundo, o Guido também. Mas há um 

episódio curioso como eu ouvi pela primeira vez o termo Italiano. Isso foi 

em 2009, eu estava em El Salvador e tive que voltar ao Brasil, porque era 

uma campanha dificílima, de grande interesse das esquerdas latino-

americanas e estava para fracassar a campanha por falta de recursos. E 

eu voltei aqui para conversar com o presidente Lula sobre isso, porque lá 

a propaganda é paga, ao contrário daqui que não tem renúncia fiscal, é 

como nos Estados Unidos e na maioria dos países. O Brasil tem, o que eu 

considero uma coisa essencialmente boa, mesmo que tenha seus 

problemas. E eu vim e falei com o presidente Lula: presidente, vim aqui, 

primeira vez que estou fazendo isso, o senhor sabe disso, mas o partido 

lá, o FNML, o candidato manda dizer que se não conseguir o recurso para 

comprar pauta, que aqui chama mídia, lá chama pauta publicitária, a 

campanha vai acabar. E eu digo: perdendo. Se conseguir, nós ganhamos, 

se não, não temos, porque não tem como fazer. Então ele me disse: olha, 

João, quanto? Perguntou. É algo em torno de um milhão de dólares. Essa 

é a quantia. Ele disse: o Gilberto Carvalho está aqui, ele vai ligar para o 

Emílio Odebrecht e dizer ao Emílio que você vai ligar para ele. Eu até 

ponderei, não é a minha alçada, nunca falei com ele. Não, não, é melhor, 

porque envolve menos pessoas, fique tranquilo, fale com o Emílio, que ele 

vai resolver. E isso foi pela manhã, isso deve ser em janeiro de 2009 mais 
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ou menos. Então, à tarde, o Gilberto Carvalho me ligou e disse: olha, já 

pode ligar para o Emílio, o telefone é esse etc. e tal. Eu sou uma pessoa, 

apesar de muito, como diria, impetuosa em muitas coisas, sou tímido. 

Então, peguei o telefone e liguei. Lá atendeu o Dr. Emílio. Doutor Emílio, 

S aqui estou ligando, o senhor sabe... Ah, sim. Muito bem. Agora, eu queria 

pedir o seguinte, João, entenda o que foi lhe falar, nada contra você, mas 

diga ao chefe que eu prefiro tratar desse assunto diretamente com o 

Italiano. Isso em 2009. Eu digo: quem, o Italiano? Sim, o nosso Palocci. 

Muito bom, para mim foi um alívio sair desse circuito. Então, pela primeira 

vez que ouvi a palavra Italiano foi aí. Eu não sei se nessa época já existia 

a planilha Italiano, mas desde essa época o Dr. Emílio Odebrecht chamava 

o Palocci de Italiano. Chamava, ele falou para mim, o Italiano. Então, só 

para dizer que Italiano eu soube a primeira vez. Depois disso eu nunca 

ouvi falar em planilha Italiano, vim saber quando os brasileiros souberam, 

a partir da colaboração da moça, da Maria Lúcia etc. e tal foi aí que vim 

saber da planilha Italiano. Mônica já tinha ouvido, ela comentou comigo 

também sobre uma conta corrente lá dentro, na Odebrecht, uma vez ela 

falou isso, ela estava na sala e entrou o Gilberto falando de uma conta 

corrente, que estava a conta estourada e tal. Mas não sei desse detalhe. 

Mas isso eu tenho plena dedução e convicção disso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - E o nome do ministro Guido? 

Depoente - Não. Eu só vi falar do pós-Itália também a partir dos jornais 

depois da Lava Jato já dentro disso. 

Ministro - Era dentro desse contexto do relacionamento "campanhas 

Odebrecht, Pólis, como o senhor disse começou lá em 2006, o senhor 
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utilizou a expressão: "fundo rotativo de dívidas". Eu imagino "dívidas e 

créditos". 

Depoente - É a dívida dele. Mas era mais de dívida, porque era sempre 

o que tinha a pagar e o que não pagava, mas sempre ia rolando, rolando 

e entrava num novo contrato... 

Ministro - E esse "rolando", "rolando" é que seria o "rotativo", ou seja, 

era algo aberto. 

Depoente - Exatamente. E isso incorporou, inclusive, se o senhor me 

permite interrompê-lo, campanhas no exterior, porque a maioria, com 

exceção da República Dominicana e as campanhas argentinas, a 

Odebrecht financiou parte de todas as campanhas que fizemos: 

Venezuela, Angola, Panamá e EI Salvador. Todas tiveram o aporte. Então 

isso foi o que foi acumulando. Alguns desses lugares, como, El Salvador e 

Venezuela, mais por interesse da cúpula petista e do Presidente Lula; 

Angola e Panamá, mais por interesse até da própria Odebrecht. Se bem 

que, em alguns momentos, coincidiam. Angola, por exemplo, o Presidente 

Lula reforçou a minha decisão. Reforçou não, me convenceu. Ele também 

entrou depois da visita que ele fez ao Presidente José Eduardo Santos. Na 

volta, ele me chamou lá e disse: "Olha, o José Eduardo quer que você vá, 

e o Emilio quer. Então é bom. Angola é de interesse estratégico para o 

Brasil. Você sabe". Porque nessa época o José Eduardo estava pensando 

em não se recandidatar, por isso que digo que ele pensou em nos levar 

para lá e pagando caro, porque ele queria alguém que tivesse 

supostamente experiência em transferência de voto, por isso que a 
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campanha lá me chamaram e foi cara. No meio do caminho ele desistiu 

de... 

Ministro - De desistir. 

Depoente - De desistir. E agora parece que está querendo novamente 

desistir. Não sei se não vai desistir outra vez. Mas... 

Ministro - Ou seja, era uma espécie de "grande cofre", para usar uma 

analogia, talvez não muito apropriada, em que esses recursos estavam à 

disposição. Uma parte substancial, pelo que entendi, para as campanhas 

do Brasil; uma outra parte para as campanhas que eram do interesse e 

empresarial da Odebrecht. E em dois casos, campanhas que tinham um 

apelo ideológico para o partido. 

Depoente - Senhor Presidente, era uma mescla enorme, tanto desses 

matizes, digamos, estratégico e ideológico, como também de entrada de 

fluxo de capital, de pagamento. Mônica também talvez tenha... Às vezes, 

acho que eles próprios se confundiam nas coisas. Era uma confusão. Eu 

sempre falava com Mônica: não sei como é que você consegue 

administrar esse rolo. 

Ministro - Mas a expressão, no Direito, está apropriada, porque nós 

utilizamos "confusão", não no sentido de briga, mas, sobretudo, quando 

nós temos os chamados bens fungíveis. O dinheiro é um bem fungível por 

excelência. Então era uma confusão de bem fungível, neste caso, o 

dinheiro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O papel da Odebrecht, Sr. João, quando ela 

entra nessa equação nas campanhas tanto aqui no Brasil, presidencial, e 

27 
AIJEn. 1943-58.2014.6.00.0000/DF- Depoimento deJoao Santana 	 Data: 24/4/2017 



PODER JUDICIARIO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 9257 

as campanhas no exterior também, que de uma forma ou de outra, 

diferentes matizes interessavam também ao PT, foi algo que troxe "uma 

segurança" para o senhor em que medida? Em relação à estabilidade? 

Depoente - Estabilidade, porque era uma empresa... E uma empresa... 

Era uma empresa sólida, conhecida no mercado como financiadora de 

campanha e boa pagadora. Terceiro, aliança que veio se revelar, que 

existia intimidade com a cúpula do poder do governo e do partido, era 

grande. Então isso nos dava segurança. Agora, em nenhum momento, 

como pode aparentar ser hoje, eu firmei qualquer joint venture com a 

Odebrecht. 

Ministro - Não tinha o quê? 

Depoente - Nenhuma sociedade, digamos, política. Falei copiada de uma 

joint venture, por quê? Porque a própria Odebrecht... 

Ministro - Joint venture. 

' 	Depoente - Porque a própria Odebrecht inclusive me convidou para duas 

ou três campanhas a mais que eu não quis fazer. Ela pediu para fazer a 

campanha presidencial em Gana, em 	à época agora, em 2015, 2016. 

Me convidou para fazer a campanha do Peru do Alan Garcia, eu não quis. 

Qual outra? Me lembro exatamente dessas duas. Falar nessas duas, é 

bom falar um assunto que é apenas curioso, mas é bom colocar, que 

também eu recebi um convite, ou diria, uma pressão amigável, do 

Presidente Michel Temer para fazer uma campanha no Haiti, isso no final 

do ano de 2015, mais ou menos. É, exatamente. Eu sou surpreendido - 

estava no exterior - por insistentes chamados do Presidente Michel 

Temer, do Vice-Presidente Michel Temer, com quem eu não tinha relação 
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(...), e ele - atendi ao telefone depois - disse: "olha, João, eu queria que 

você fizesse uma campanha no Haiti, que tem umas pessoas amigas 

minhas etc., uma campanha...". Minha primeira resposta foi dizer: olha, 

eu não posso fazer, por razão de ter trabalhado em várias campanhas, 

depois, estou fazendo campanha da República Dominicana, sou consultor 

do Presidente Danilo Medina; a Republica Dominicana é vizinha do Haiti e 

sempre têm conflitos diplomáticos. Eu me sinto impedido. Ele: "não, mas 

pense direito", e me ligou outra vez. Só para dizer que os convites não 

tem exclusividade da Odebrecht; segundo, eu não tinha nenhuam 

dependência... eu tinha autonomia plena de aceitar ou não aceitar 

convites de quem quer que seja; e recebi várias propostas vindas daqui, 

como também recebi várias propostas internacionais que não tinha 

relação com o Brasil: para a Itália; até para a Líbia recebi convite. Só para 

esclarecer que não há essa parceria de qualquer nível, servil, ou qualquer 

coisa com a Odebrecht não. Ela me dá segurança por isso, que falei para o 

senhor. 

juiz Auxiliar Eleitoral - E com o PMDB e o Presidente Michel Temer foi 

único episódio... 

Depoente - Relacionado à campanha, sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Relacionado à campanha. 

Depoente - Até porque, com o Presidente Temer, como é típico do vice, 

vice de uma chapa sempre briga com o marqueteiro. Por quê? Porque o 

vice quer aparecer na televisão, e normalmente, acho que nosso amigo 

deve recordar um pouco, e o vice sempre insiste porque acha que ele traz 

voto, e o Presidente Temer não trazia nenhum dado para si, ao contrário. 
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Uma vez eu tive até que dizer com firmeza para ele que não estava 

colocando ele no programa porque toda vez que a gente testava o nome 

dele nos grupos, era negativo. Tive até que cometer quase um 

"sincericídeo". Ele disse: "Negativo como?" Eu digo: olha, vou falar para o 

senhor um dado que ocorre sistematicamente que me surpreende, o 

senhor é sistematicamente acusado, principalmente nos grupos de São 

Paulo, do Sudeste e do Sul, de satanismo. Eu não sei por quê? Talvez 

porque o seu nome - porque estudei ocultismo muito tempo 

Ministro - Estudou o quê? 

Depoente - Ocultismo. Eu iniciei, estudei muito isso na minha 

juventude. Eu disse: Talvez por causa do seu nome Michel Temer, que é 

um nome de um satanista francês muito conhecido do século XIX, e talvez 

por isso. Então eu não tinha relação. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor fala "testar no grupo", o que é 

exatamente? 

Depoente - Nós temos Fox Groups, que são grupos qualitativos. Nós 

sempre trabalhamos com grupos permanentes, por isso e outros motivos 

que as campanhas são caras. Nós fazemos grupos quase diariamente 

durante as campanhas eleitorais, testando peças. Quando o programa vai 

ao ar ao vivo, sempre tem grupos em todo o Brasil, nas principais praças, 

com 12 (doze) pessoas - como uma sala dessa - assistindo ao programa. 

Imediatamente se estimula se foi positivo ou não, passa o relato para a 

gente e etc. Então, com o PMDB e com o Presidente Temer era o 

contrário. 

Juiz Auxiliar Eleitoral - Basicamente isso. 
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