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TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do més de maio do ano de dois mil e dezessete, procedi a
abertura do 29 0 volume, a fl. 8355.
Eu,

da Coordenadoria de Registros Partidärios, Autuação

e Distribuição - CFADL lavrei o presente termo.
deSousa 5g
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Feito este necessário preâmbulo, passemos a apreciacão dos[up ostos
ilicitos lançados pelos colaboradores preniiados do Grupo Odcbrecht.

Dos Fatos Novos Decorrentes Exciusivamente de Depoimentos de
Colaboradores Premiados do Grupo Odebrecht Ouvidos como Testemunhas do
JuIzo

Como amplamente exposto em tópico anterior, após 2 anos de longa
tramitacão processual e mais de 42 testemunhas ouvidas e 22 volumes de documentos,
o Eminente Ministro Relator, fundamentado unicamente em vazamentos a mIdia
escrita, decidiu por colher depoimentos de colaboradores prerniados do Grupo
Odebrecht. Para tanto, foi previamente autorizado pelo Min. Edson Fachin e pelo
PGR, Rodrigo Janot, desde que mantido o sigilo do teor dos depoimentos.

Referida decisão é bastante recente e data de 23 de fevereiro iiltimo,
corn a 1a audléncia realizada em

10

de marco de 2017 (quarta-feira de cinzas).

Em ritmo de incomum aceleracão processual, colheram-se em apenas
10 (dez) clias os dcpoimentos de 10 (dez) colaboradores premiados, em cidades disdntas
como Brasilia, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Diante das evidentes contradicóes entre os depoimcntos, o eminente
Iviinistro Relator realizou ainda, no mesmo perIodo, 2 (duas) acareacôes envolvendo 5
(cinco) dos depoentes.

J amais houve urn despacho do eminente Ministro Relator Para
delimitar o novo suporte fático acusatdrio e o pretenso abuso de poder polItico ou
cconômico envolvido, providência nccessiria para a racionalidade do processo e fixação
dos pontos controvertidos a tim de assegurar o contraditdrio c ampla defesa.
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Estes fatos que serão a partir de agora

pela

Representada, representam inegável inovaciio no suporte fático do libelo acusatório
original, a ensejar odiosa c ilegal extrapolação do objeto, já sustentada em momento
anterior destas alegacôes tinais.

Antes, porém, vale mencionar gue em tópico posterior a
Rentesentada demonstrará documentalmente aue Marcelo Odebrecht fez
afinnacOes falsas e mentirosas perante o TSE, o gue deverá ensejar não apenas a
desconsideração de seu depoimento, como as medidas cabIveis em relaçao a
pratica de crime de falso testemunho, com p de descumprimento da obrigacao
de dizer a verdade em violaçiio ao regime de colaboraçao premiada.

Por respeito ao princIpio da eventualidade, passa a Representada a
contraditar cada urn deles, caracterizados como supostos ilIcitos - origem testemunha
do juIzo.

1° Suposto ilicito tendo como exciusiva origem testemunha do juizo-

colaborador premiado: "DOAçAO DO GRUPO ODEBRECHTAO PMDB EM
NEG0cIAç40 HA VIDA NO PALACIO DO JABUR U COM MICHEL
TEMER E ELISE U PADILHA"
Os colaboradores premiados Marcelo Odebrecht e Claudio Melo
Filho alirmaram a oferta de doacáo eleitoral de 10 niilhôes de reais ao PMDB, em
conversa mantida corn Michel Terrier e Eliseu Padilha, no Palácio do Jaburu, em jantar
no dia 28 de maio de 2014.

Porérn, apds questionamcntos feitos durante as oitivas, restou
induvidoso que tal destinacão não seria a campanha presidencial da chapa DilmaTemerrnas sirn ao candidato Paulo Skaf (6 rnilhôes) e a outras candidaturas do PMDB,
que seriarn escoihidas por Eliseu Padilha (4 milhács).
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Embora flagrantes as contradiçöes apontadas na acareação entre as
testemunhas Marcelo Odebrecht e Claudio Melo Filho, o eniinente Ministro Relator
sentiu-se satisfeito corn as inforrnaçöes e indeferiu a oitivas de Eliseu Padilha e José
Yunes solicitadas pela defesa de Dilma Rousseff.

Pot esta razáo, tal suposto ilicito não guarda gualguer pertinência
corn as presentes açoes eleitorais, pot não se referir a campanha presidencial de
2014 e tal fato deve ser desconsiderado.

2°. Suposto ilIcito tendo corno exciusiva origern testernunha do juízocolaborador prerniado: "PRETENSO PEDIDO DO ENTA 0 MINISTRO

GUIDO MANTEGA DE 50 MILHOES DE REAlS PARA A CAMPANHA
PRESIDENCIAL DE 2010, COMO "CONTRAFAR TIDA ESPECIFICA" FOR
EVENTUAL BENEFICIO CONCEDIDO AO GRUPO ODEBRECHT NA
EDIçA0 DA MP SOBRE "REFIS DA CRISE" EM 2009."
Tal infundada acusacáo foi formulada exciusivamente pelo
colaborador prerniado, Marcelo Odebrecht, que ainda atirmou que o valor de 50
milhöes nSo foi utilizado em 2010 e teria ficado como crédito a ser usado durante a
campanha presidencial de 2014, tarnbém não atirmando categoricamente sua utilização
em 2014.

Em primeiro lugar, insista-se em repisar se tratar de acusacão
formulada por testemunha do juIzo, corn absoluta inércia dos Representantcs.

Pois bern.

Tern-se de urn lado a versSo do colaborador premiado e criminoso
confesso, Marcelo Odebrecht, e de outro lado,finalmente a palavra de Guido Mantega.
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bistdria do Brasil.

Ainda assim, a versSo de Marcelo Odebrecht é tao fantasiosa, que
pode facilmcnte ser contraditada.

De inicio, porque os docurnentos de corroboracSo por ele anexados
em nada aproveitam suas declaracfles: tratam-se apenas de documentos unilaterais,
sobre pretensas agendas bilaterais e coletivas guc teriam sido realizadas corn Guido
Mantega, além de uma planilha elaborada pelo famigerado Departamento de Operacfles
Estruturadas, onde cstá expressa a guanda 50 M. corn identificacao Pós-It/ilia, em 31 de
marco de 2014, ou seja, anterior ao perlodo eleitoral de 2014.

Varnos a análise da fantasia dos fatos narrados pelo criminoso
confesso Marcelo Odebrecht.

ia razão

Em 2009,era impossIvel gue Guido Mantega pedisse gualguer doacáo
a campanha presidencial de Dilma Rousscff em 2010, por 2 razfles de flagrante
notoriedade:

a)

Porcjue em 2009, Dilma Rousseff foi acomedda por urn cancer, e

ticou afastada do Governo Federal por quase todo o ann em
tratamento;
b) Porque em 2009, ninguém sabia gue Dihna Rousseff seria
candidata em 2010, nem ela própria, porgue naguela época se
dedicava a lutar pela sua vida.

2a.razão
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Além disso, se verdadeira tal afirmacão e realmente fossem
prometidos

OS tais

50 milhöes para a campanha de 2010, indagase:

Por que tais valores não teriam sido uti]izados em 2010?

Segundo Marcelo Odebrecht, porque não teria sido necessário.

Versão absolutamente fantasiosa e mentirosa, pois em 2010 a
campanha presidencial da chapa Dihna-Terner foi encerrada corn elevado
deficit e a dIvida foi assumida pelo Partido dos Trabaihadores.

Ora, se a Odebrecht tivesse disponibiiizado o valor de 50 milhóes
para a campanha de 2010, por óbvio, estes recursos seriam utilizados para evitar o
deficit nas contas eleitorais.

3' razäo

E mais. Por que razão tal valor aguardaria durante 4 (quatro) longos
anos em conta-corrente para somente ser clisponibilizado pela Odebrecht em 2014,
exatamente na campanha presidencial? Por que não uti]izá-los nas campanhas
municipais de 2012?

Portanto, a infundada e descabida afirmacäo de Marcelo Odebrecht é
completamente isolada, não possuindo nenhum documento apto de corroboracao, e
também náo foi confirmada por nenhuma outra testemunha.

Trata-se de verso fantasiosa de inaceitável falsa acusacão feita
a Guido Mantega gue, repita-se, negou veemente a ficçao odebrechtiana.
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presente acusacáo infrmndada e falaciosa.

3°. Suposto ilicito tendo como exciusiva origem testemunha do juízo-

colaborador premiado: 'VA DOAçAO ELEITORAL FEITA PELA
CER VEJARIA PETROPOLIS E SUPOSTAMENTE FINANCIADA PELA
ODEBRECHT"
Os colaboradores prerniados Marcelo Odebrecht e Benedito Jr
aftrmaram que teriam pedido a Cervejaria Petrópolis para fazer doacóes a campanhas
eleitorais, dentre elas a chapa Dilma-Temer em 2014, e que fariam o ressarcimento a
empresa em projetos futuros.

Trata-se de mais uma aftrmacão fantasiosa e desprovida de qualquer
fundamento probatório.

r.razão

Em primeiro lugar, se verdadeira tal afirmacão, eventual iiIcito seria de
exciusiva responsabilidade das testemunhas do Grupo Odebrecht e da Cervejaria
Petrópolis, que, em tese, teriam burlado a legislação.

2a.razão

Nenhuma responsabilidade pode ser atribulda a chapa Dilma-Temer,
que agindo de boa fé, recebeu doaçôes oficiais da Cervejaria Petrópolis, corn a eniissão
dos respectivos recibos eleitorais.

3arazão
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Unica testemunha de defesa cuja inquiriçio foi deferida pelo eminente
Ministro Relator, o Sr. Edinho Silva, administrador financeiro da chapa Dilma-Terner
afirrnou que procurou espontaneamente o Sr. Walter Faria, proprietário da Cervejaria
Petrópolis, sern que tivesse havido qualquer contato prévio de alguém da Odebrecht.

Afirmou que procurou a Cervejaria, assim como as demais grandes
empresas do ramo de bebidas, como AMBEV e Coca-Cola, que também fizeram
doaçôes.

4'. razão

Os colaboradores premiados Marcelo Odebrecht e Benedito Jr,
embora intimados a apresentarern docurnentos de corroboracão, náo juntaram aos
autos qualquer data de agenda de reunião, nern qualquer mensagem ou email trocado
corn o Sr. Walter Faria, como tambérn não anexararn nenhum comprovante de
pagamentos que a Odebrecht teria feito a Cervejaria Petrópolis.

5arazão

De igual modo, no houve interesse do erninente Ministro Relator em
ouvir o depoirnento de Walter Faria corno testernunha de juIzo, urna vez que as partes
não requereram sua oitiva.

Assim sendo, pelas razôcs expostas, resta induvidoso que não houve
qualquer ilegalidade cornetida pela chapa Dilma-Temer, ao receber doacôes oficiais da
Cervejaria Petrópolis.

A própria Ccrvejaria também assim se manifestou, conforme noticia
jornalistica amplamente veiculada:
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COM A PALAVRA, A ITAIPAVA:
Em nota, a Itpava afirrnou que "Todas as doaçöes feitas pelo Grnpo
Petrdpolis seguiram estritamente a legislacão eleitoral e estão
devidamente registradas1134

4° Suposto ilicito tendo com p exciusiva origem testemunha do juízocolaborador premiado: "PRETENSA COLABORAçAO DA ODEBRECHT A

PAR TIDOS POLITICOS COLIGADOS PARA "COMPRA" DE TEMPO DE
TV,,

De acordo corn o depoimento falacioso do colaborador premiado
Marcelo Odebrecht, o Grupo Odebrecht teria feito contribuicão aos partidos coligados
da chapa Dilma-Temer a partir de urn pedido que ihe teria sido feito porGuido
Mantega.

Sempre segundo Marcelo Odebrecht, tal contribuicão teria sido
"operacionalizada" por Alexandrino Alencar pe1a Odebrecht e Edinho Silva (pela
chapa Dilma Temer) em relacão a PRB, PROS e PCdoB e por Fernando Reis (pela
Odebrecht) em relação a PDT.

Em audiência realizada apds 4 dias, foi coihido o depoimento do
colaborador premiado Alexandrino Alencar, que fez as seguintcs falsas afirmaçOes:

-que estcve reunião em 11 de junho de 2014, na sede de Odebrecht
cm São Paulo, corn Marcelo Odebrecht e Edinho Silva, onde teria se
discutida a colaboração aos partidos politicos coligados

Blog Fausto Macedo, "Odebrecht diz que usava Itaipava como "laranja" para disfarcar doacöes",
lIp
disponivel em hitp:p/ttird:c u] LJil4u D 0 ' J 1 /JsDiL.LLthii!!i h / _di_j:w 1. 0
1:/ranla-parl di'i1aicir d ;dc as
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- que Lidinho Silva teria afirmado que tal colaboracáo sria

"compra de tempo de TV" e que deveria ser feita em "Caixa 2" e

- que após o combinado em reunião, fez pagamentos de 7 (sete)
milhôes de reais, em dinheiro e de forma parcelada, a representantes
do PRB, PROS e PcdoB, definidos pelos interlocutores Marcos
Pereira (PRB - atual Ministro), EurIpedes Jr (PROS) e Fabio Tokarski
(PCdoB), totalizando 21 milhóes de reais. Diz ainda que definiu
codinomes "Onca" (PROS), "Doutor" (PRB) e "Vermeiho" (PCdoB)
para Os pagamentos.

Sobre o mesmo tema foi coihido o depoimento do colaborador
premiado Fernando Reis, que afirmou falsamente que por determinacao de Marcelo
Odebrecht, teria procurado o representante do PDT, Marcelo Panella, e feito
contribuicão via "caixa 2", em 4 pagamentos de 1 milhão em dinheiro, nos meses de
agosto e setembro de 2014.

Pois bern.

Mais ui-na vez, está-se diante de colaboradores premiados que buscam
validar suas afirmacôes em outras colaboradores premiados, praticando exatamente a
colaboracão cruzada ou recIproca, amplamente rechacada pelo STF, como elemento
para condenação.

Mesmo assim, as versôes fantasiosas não se sustentam, como passa a
defesa de Dilma Rousseff a demonstrar.

De inIcio, cumpre registrar, novamentc, a ofensa ao princIpio
consdtucional do contraditdrio e a ampla defesa, uma vez gue o eminente Ministro
Relator, indeferiu o pedido incial e também o de reconsideraçao, a saber:
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-o reguerimento inicialda Representada para que fossem realizadas a
oniva de todos os 9 (nove) Presidentes de Parddos Coligados
- o pedido de reconsideracão Para que fossem ouvidos ao menos os
Presidentes dos partidos mencionados nos depoimentos:

dos

Presidentes do PDT- Carlos Lupi, do PROS- EurIpedes Jr, do PCdoB
- Renato Rabello e do PRB- Marcos Pereira, atual Ministro do
Governo Federal.

Para o eniinente Ministro Relator, como as eventuais testemunhas
poderiam se udlizar do

"direito a n)7o auto-incrirninaâo",

seriam desnecessárias suas

oidvas, facaltando a apresentacão de declaracáo escrita em 3 dias, concedendo-se o
acesso as transcricôes apenas nas ultimas 24 h do prazo, sem prorrogacão.

Mesmo sendo impedida a Requerida de exercitar o contraditório e
ampla defesa em sua plenitude, as falsas acusacfles podem ser contraditadas pela
flagrante inconsistência, pelas seguintes razôes:

r razäo

Pelas declarac(5es anexadas pelos Presidentes do PCdo B e do PRJ3
que náo puderam ser ouvidos pessoalmente em juizo, esciarecem que:

a) Não aderiram a coligacao como fruto de "compra de tempo de
TV", mas sim por razdes ideoldgicas e politicas;

b) Jamais receberam qualquer contribuicão do Grupo Odebrccht
mediante recursos de " Caixa 2"
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EXCLLE\T1SSINIO SLNIIOR DOIiOR MINISTRO ANTONIO HERMAN DE
VASCONCELI.OS E BENJAMIN DO COLENDO IRIBUNAL SUPFRIOR
ElLilORAL, DOUTO CORRECEDOR CERAI, I), JUST1A ELEFrORAL.
Rfrnie a Açao de Jnestigaçao Judicial Eleitural (AISlE) U' I'i43-5.2ftl4.6.DO.Oft9DiI)F

V Representante; Coligaçäo \Iud;i Brasil (PSDB. DEM, SD!), PTI3, PTdoI3. PIN. PIC't. PlC
c Pl)

2 Rcprescnlante: I'arlido da Social l)ernucracia Brasilcira (I'SDB)
I"Repretenjada: l)ilnia 'jana RousselT
2"Rçpresntadu; Michel Miguel F5Iiuo Terner I ulit
3'Represeniada:Coligacao corn a Força do Poso (PT. PMDI3, PSI), I'I', PR, PROS, PDT,
P('dH v PRO)
4 Representado: Partido dos 1rabalhadore (PT)
5Representado: Partido do Mosiniento L)erncritico Br;tsilt'iro (Pi.lI)I3)

RFSI'OSTA AO MS&NDADO DE 1r'TIMAc 3 () ' 3/2017-CC E

PARTIDO REPUBLIC ANO BRASILEtR() (PRB) DIRETORIO NACIONAL pessou juridjcj de dnetto privado. possuidor do
CNPJ Ml n' 07665.132 / 0001-81, corn sede na QI. 22
('onjurito 01 - ( ' asa 02
Bairro: Law Sul Brasilia-Dl' CEP: 71.650-215 1 et'one: iô I 3366-3986. na
pessoa do Presidente em Eercicio da ffirct6ritl, Nacional / Presidente cm
E,sj-ckio da ('ornissão Eecutist Nacional, Scuador EDt ARI)() 13F,\FDITO
:O1
(P RB-lU).
\
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\ em 1-espeitosame1e, presenç:t tie \o,a Exceiência.
apreseruiar Os seguintes esclarecimentc.s sos ques!ionanientos constants no
Mandado do intirnaço n13/2017-CGE:
iniciatmente, regstre-se qu consta no despacho proferido pelo
01Erninente Ministro Relator us seguintes trechos que mcrecein destaques:

Na audiënci de 10/03/2017 fixou-se prazo
final ate o ültirno dia 13/03/2017 poro a forrnulaçao dos
rocuerirnentos dos portes acerca das oltivas reolizadas
nestes autos.
0 representado Michel Teuier não apresentou
novas requerimentos.
A representada Dilma Rousseff deduiu o total
de 10 (dez) pedidos, a quo passo a areciar:

b) Oitiva dos Presidentes dos novo Partidos Politicos a
dpoca da conctituiqo da ColigaçCo corn a Iorqa do POvo e
do ex-Ministro Guido Matega
arnouvtd_ Os
A representada
Presidentes a e 1pocados_Pardq s Politicos coli
pars quo esclarecarn as razdes e Os motivos quo os
levaram_a so co1igarem berm cornosereceberarnrecursos
via Caixa2pospe1a 0debrocht'. Do nesrna forma,
p1rnituo o Oitiva do ex-11iiistro Outdo iiantega.
Inici1mente,
eviden/e
quo
C
ouvir
as
dor
partidoo
para
Prcnidcntcn
conhecer
as razôes politicas quo justificararn a ingresso na
coligacao da chaps "Con a Forqa do Povo' C irrelevante
pars a objeto do feito.
Lui

UI L

OF H

5215 I

G

391f,
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0 qua, por crto, motivou o prcoonoodido
foiarnencào 1 em depoiiontos de executivos do 0debr e c htL
desupotagmn
favor de alguns portidos (PDT,
PCdoB, PRB e PROS), em troca do a p i p a ha&_Th,1maTerrier nas eleicdes de 2014.

Sam prejozo, para que não se alegue quuquer
cerceamento
defiro
de
deesa,
purcialmente
o
requer1rnento
apenas pare aetermmar, no prarro de
3 (trda) diarn, a apreaentaçào do dociaraqàc3 cacritas
corn firma_ reconhecida, somenLto dos Fresidentesdos
partidos quo tenham sico mencionados nos depoirnentos e,
tathdm, do ex-nistro Guido Mactags. 0 valor probatdrio
de tais declaracöes sarI sopesscio peio Juizo per ocssiáo
do ju.gamento - (Vide as t'uIhts n 6855, 6856 e 685' dos /10105 dzi AIJE
n 1933-58.201 4.6.00.0000IDF! (.iritii)

2-

Registre-se tarnbdrn que 0 Mandado de Intirnacão n o 3L2017-CGE l bi

oncaminhudo no data do IS do marco do 2017. via FAX, no Iiorrio da, 1 3:21i3,

tendo corno teteiLme de envio o nOmero: 3030992, corno rernetente do rferido
mandado a si1a: "CGE e corno deslinatái'io a pessoa do Senhor F.DUARDO
BENEDITO LOPES, Presdente Nacional do Partido Republicano Brasileiro (PRB),
"EM EXERCICIO" (Grifei)
Dianie dessas consderacöes iniciais o Prtk1u Repulilkane Urasileiro
3(PRB) passa a prestar os esctarecirnenros llccessários.

4-

0

Partido Rcpublkanu

BrI3i1c'Iro

(PHil), t,ctji

L011/U U 51,;U

dirigcntes nacioriais nio ternem quatquer inquiricão quanta aos assuntos tratadus na
reieridaAlJE
Alias, t ilnportante destaca que, diantc da intimação judicial nos
5presentes aulos. Q dLrigentes dastti.igrenizscsn part.ijaji p ih'rn_prtrir tndo
as esciarecimentos necessarios, seja airavés de depoimentos, seja atraes de
,;ir'
C./J2 1 G05L-IO'.cI. i Drill'

i-2/ i T

lo

11//:31lf,.356
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P R I'll)() kFPI P C 'O HIR, %1WA,

declaruçoci, de trrna rnaia edlere posId, scm ncrthurn temoi de incidir em unni
eventual 'autoincriminação"!
6Oportuno esciarecer, primeiramnente que NEMoPartido Republicano
I3rasiIiroJjJ3) e NEM os seus dirigentes p acionais reconhecem a rnnirna ea
eventual prátiea "do iljcitot crintinais o/Qu eleitQrais nfl
recebirnento_de valores de_c4_
e propinas." (Vide a
fotha n 6856 dos autos da AIJE n° 1943-58.20146.00A0000/DF Grilèi).
0 principal question imento constanc ito de,actiu di, Lminente
7Ministro Relator, então, deve se restringir sabre quat foi a moli'.o do Partido
Republicano Brasileiro (PRB) ter apoiado a chapa t)ifma-Temer
8A resposta çara tat ndaaio sera concedida corn hae em
histôricos clue podem ser cornproados, co fir a casa. nac :iriptknc do
rribunal Superior Fleitoral, nas inumeras reportagens veicutadas pelos 0rgos de
mprens:i io lon g o dos anos e na pripria rede mundial de computadores.
Entretanto, corn o intuito de facilitar a comrreensio de Vo,a
9E\ceãrtcia, a Partido Repubticano Brasikiro (PRB) relembra aguns firtos que são
pühlicos e notOrios. Seno vejarnos:
a) No dia 25 de agosto de 2005, o Colendo Tribunal Superior Eteitoral,
pea unanirnidade dos seus menibros dfiriti a reoictro definitko do Partido

Municipalista Renoador (PMR),
Na data do 2$ de setembro tie 200$, a saudoso Jt)S ALFJ\IAR
COMES DA SILVA, Vice-Presidente da RepOblica Federativa do Brasil e então
Ministro do Estado da Pasta da DEFESA, flhiou-se act Partido Municipalista
Renovador (PMR)
Na data de I I do naarço tie 2006, a Cotcada Trihurint Supet-kr
Elcitoral, pela unanirnidade dos seus ;nemhros, deferiu a mudanca na denominação

a

22C0u4ro01CAc02 LacoS..-HcsiO)F C511 7I 650-20 - a-F

(fiSt) 3166•3fl56

5tY5
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ll.l

di sigla padária, quc pa.ssou a clianiat-se de Pjrlido Rqiuhlkuno 13rajIeiro
(1'RB)
Nas elecOes prcsideneias de 2006, o Partido Republicano Brasileiro
di
(PRI3) integrou formalmente a chapa [.1 LA (PT) — JQI.LENCAR
unde o primeiro f6i candidate ao cargo de Presidenre cia R'puhi ca o n
cargo de Vice-Presidente da Repüblica, ambos pela coligaçâo "A FORc'A DO
POV OI PT, I'RB e PCdoB';
ci Na data de 19 de junho de 2007, duiaiite o 2 (euiidu) 111,111dato do
Ex-Piesidente LUIZ INACI() LULA DA SILVA. o I'artido Republicano
t3rasileiro (I'RB) voltou a integrar c participar do niodo politico e ad inistrutis o no
(ioerno Federal. Nesca tpoca. o tiliido e renoirado tilOcofo internacional
ROBERTO NIANGABEIRA INGER iei etnpoisado Minictro de Estado da Pasta
SECRETARIA DE PLANE.JAMENTO FW LONG() PR%7.() / A SSIATO S
ESTRA FEGICOS;
Na data tIe 02 de marco de 201 2, durame o I t,prinieiro) mandate da
Ex-Presidente DELMA VAA ROUSSEFF. o Ex-Senador MARCELO
BEZERRA CRIVELLA (PRB-RJ) 1oi enlpossado Nlinistro de F'.stado da Pasta
PESCA F AQI'ICULFURA:
g) Na data de 14 dc marco de 2013. dut-ante o 1° (prirneiro) mandate da
Fx-Presidonto DILMA V%\A ROFSV.FF ci Snador EDUARIX) BENEDITO
LOPES (PRB-11.11) foi ernpossado Ministro de Estado da Pasta PF.SCA F
AQUICL'LTURA:
Ii) Na data de 01 de janeiro de 2015, duranie o 20 (seoundo) mandato da
Ex-Presidente DILMA VANA ROUSSEFF, o Deputudo Federal GEORGE
HILTON DOS S%NTOS CECLIO (PRi-MG) foi empossado \tinisiro de Estado
da Pasta ESPORTES.
tOOs titos demonstrarn que o Partido Republicano Brasikiro (PRB),
come ocorre em diversos paises do mundo, de mode ticito e ordeiro. eslava
I

l^

M

tao

oP Cf 1 1

6 14- 2 15 -1

1o\ 4! 1 1 f,

.951i
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ENOW

I'

11 IC \O 14K

P KI U4)

I IHfr

participando cia admiLlistraço fcdeial 4Jesde 25 de sE(uhI,r(, dt 2005. E pJo
ge ê _natural qucas diversas agremcöes parlidárias_quese unern para
*dministrar e apoiar 0 go(Jfl)_seja n Podcr F.eutio sejanoPodcr
LjgisIatiso, também se alinhem na campanka deiloralnara.jntegrarem
uma coligação para dis putar umaekiçio majoritriajresidençiaI.
11Ressalte-se que é extremamerne perigoso para a estabilidade
dernocrática querer crirninalizar os partidcs politicos e seus dirigentes pela escoiha
dc UI1IJ dctcIiuiII4d..i Iu1ig.1lau 411CIpIlLiddl i a 4uc hsputa us peitos inajortirios C Os
pIlOs propnrcil)naiP.
I'

12Por tim, taruo para disputar o pkilo de 2014, quanto para conceder
apoio politico i chapa DIlMA-TEMER, o Partido Republicano Brasileiro f PRB)
pelemptoriamente intorma a Vossa F xccléncia 0 Segui nie:
Que NAO recebeu nenhum recurso linancciro pros eniente de caia 2:

a)
I

e1eu iiviiliutii

?uc

I

edo SI' IIIUIICI.2t1 U plu

CIt/elIte

(IC propina:

Que NA() receheu nenhum rccurso linanceiro provemente de qualquer
vedada:
C PCTEtQ
)
s. 9FI1
S!il$II 1 1i. t(F,l\.
1E1RE
Que Nt() reichen nenhtim r(-,llr'o) financeiro rtnT1 :
P
iI
origem IlicIta.
tonIc

Brasilia-flI-, 20 de marco (Ic 2017.
I
I
I

PAR IID() REP!

, eco
'

"

al

FItjO

i :c 12017
jM

-1tEfR(Y(

SLnador EDLARD() BFNI 1)1 fO LOPES (I16-

L
r.•o:. cn1xercicio da

00i; i

Presidente em Eercieio do Diretório Nlacional Pri id

t I

L

C

Comissi%o Eecutiva Nacional
0.

lA2 \

'AL

2 C.

'

UI C

1)2 1

S -I3I..

([P21 'U. S

r

sC,

;,th. 1551,
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ADvocAriciADos
t

(

GU1MARA1S & DIAS

EXCELENTISSIMO SENHOR MIMSTRO HERMAN BENJAMIN
Tribunal Superior Elei
torai
PROT000LO JUDICIARIO
7
20t03120I717:36
2$ 4,2oj

PARTIDO COMUNISTA DO BRASh - PC do B
LUCIANA, BARBOSA OF OLIVEIRA SANTOS, Presidenta Nacional do
PCdoB vêm, por seu advogado, já devidamente e respectivamente qualificados
e constituido, nos autos da Ago de Investigaçào Judicial Eleitoral n° 194-358.2014.600.0000/OF. em atenco ao Mandado do lntimação a° 02/2017CGE. contendo a r. Dectsão de fis. 6855 a 686, dtsponibihizada no WE de

17/03/2017, apresentar a OECLARAGAO em anexo, para que produza seus
juridicos e processuais efeitos
N. Ternios
E Deferimento
do 2017.

OABIDF rt.358

S/A Trncto 4, We 2O2, Bioco

r, Edliro Saivaeoi Avesa, Sass 23 - Brai/a - OF- COP 71 2c0-343
1oifone 61/ 3C46.6103 346-6 102

C0!'O95

d Jua C
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NO

.

L

DEcLARAcA0

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS,
Presidenta Nacional do Partido Comunista do Brash PCdoB no exercicto de mandato de Deputada Federal polo PCdoBIPE,
residente e domicihiada em Recife - PE e estabelecida no Gabinete n o 524,
do Anoo IV, da Cm3r3 doe Dopubdoc. Praça doD Tro POderc3, Ore3iho —
OF, CEP 70.160 900, DECLARA, em atençäo a determrnaçao conttda ia
Dec/são de fls. 6855 a 6861 do EXCELENTISSIMO SENHOR MINISTRO
HERMAN BENGAMIN, exarada nos autos da AçAO DE INVESTIGAçAO
JUDICIAL ELEITORAL no 194-3-58.20146.00.0000IDF, em tramitaçâo no
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL que:
1 A decisao do PCdoB em Sc cougar corn a PT, em apoio a candidatura
de Ditma Vane Roussef, nas camparthas de 2010 e de 2014, decorreu
d otGndimonto quar%to a idntiddo do prootoc politico idcol6sicon,
e concordãncia com as termos do programa das referidas
campanhas, nos terrnos do que fora deliberado soberanamente nas
instãncias partidáiias;
2. 0 PCdoB aprovou cougar-se corn o PT, em apoio as candidaturas de
Luis macjo Lula cia Silva, nas campanhas eIetorais de 1989, 1994,
1996, 2002 e 2006, em razão da identidade politica e ideomógica,
como ocorreu nas campannas ehe/torais de 2010 e 2014. tendo
contribuido na oksboraçao de todor. ae propoctDo o comprom;0000 do
campanha de Luis (nácio Lula da Silva e de Otima Vana Roussef;
(\1,41 t
9.
,3. Todos os recursos financeiros e estimAveis em dirtheiro recebidos
\.
foram regularmente declaraths nas respect/vas prestaçoes de
- parte dehas, con,o as dos exercicios de 1969 a 2010, 16 apreciadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral;
4. A arrecadaçao das receitas para a campanha eleitorat de 2014,
conforme ocorreu em todas as campanhas artier/ores e nomn ncnrrett
Sede 3acional do Part/do Comuno/a 00 Brasil
SHN 0 2-13/ F - Edt. Executive Cif,ce Tower sa:a 1224- 12 andar - CEP 70 702906
Brasilia OF-Telelone:(D61)3,32&7794-wwwpc.doborgbr

COpia de documento eletrOnico corn assinatura digital. Protocolo : 348112017 - Signatario(a) : RENATO FERREIRA MOIJRA FRANCO - Data/Horn : 08/05117-22:11:07

COl. I (A()A0 COM A 1 ; OR(,A 1)0 POVO (1)'I'- PMD B -PSD-PP-I'R-PROS -P DT-PCdoB-PR B)
DILNI.\ -

11

RPSID1N'1A / M1(;IIJ1. FCNII;R - vI(;l:
TIUAL 737UZA

Fla

8374

NO
na campanha de 2016, foi efetwada nos termos da legisIaco em
vigor em cada eleiçao, tendo todas as receitas

e

as despesas sido

doclaradas nas respectivas irestarvOes de Contas, coma consta, na
Prestaco de Coritas

no

978-802014 6.00 0000, referente a

campanha eleltoral de 2014, em tramitação no Tribunal Superior
EeitoraL
S. Desconhece quatquer pratica do arrecadacao do recursos frnanceiros,
ou estimáveis em drnheiro, tem coma a reakzaçao do despesas quo
tnham cido efobvd3C om dcorcopctto A normoo lcgai3 em vlgorrn
no pois a cm cado uma das eleic6es ties quals a PCdoB tt,riha
tog trado candidatos a cargos maontários e proporclonals
Brasilia, 20 do marco do 2017.

LUCtANA BARROSA DE OLJVEIRA SANTOS
PPEStONTA P4ACOWAL 00 PCdo

-

e

D- %

Ut11J L1
I
I S1IN/SUL G. 1
I ED.S1
CNP3 f
.
--------dci' 4r E

I

I

I
FSfl .Iii 20 de
I
solo: iFI2It7002tL
tPsr3 :siJ;r -ist o*1

AAAM
S
'
7ITiP2
t'ltt.r
5E1IAO
NtT.

C. 01.
2t2il

Soda Naonal do Faclido Comunsta do l5'asd
51*4 Q 2- IS F - Edt. Executive CiSce 'tawet - sale 1224- 12 end5r - CEP 70702906
Brasilia - OF - TeleJone (061) 3328-7704 - vvww pcdoU cwg br
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2 . Razão - depoimento prestado em reinquiricáo de Edino Si1x,
Administrador Financeiro da Chapa Dilma-Terner.

Mesmo podendo se utilizar do "direito a ndo auto -int'nirninaçJo", Edlinho
Silva assurniu o compromisso de d.izer a verdade e esclareceu que:

-jarnais negociou com qualquer partido politico a "compra de espaco
de TV" para ingressar na Coligacao corn a Forca do Povo

- jamais solicitou a Marcelo Odebrecht ou Alexandrino Alencar
qualquer contribuição a partidos coligados via CaLxa 2.

Vej a-se:

Ministro - E ainda para Ihe dar mais urn pouco do contexto, neste caso
especifico dos quatro partidos, parece qué originariamente cram seis.
Segundo narrado, a if idtude teria sido dupla. Primeiro, porque seria Caixa 2
e, em segundo lugar, porque seria para compra de tempo de telev1sào
desses partidos.
Advogado (FIãvio Crocce Caetano) - Ministro, p0550 acrescentar urn
dado fätico da narrativa?
Ministro - Clara.
Acivogado (Flávio Crocce Caetano) - Exatamente a qué a Ministro
disse e o marco iniciaf seria uma conversa ocolTda dia 11 de junho, dentro
da sede da Odebrecht, entre a Sr. Afexandrino Alencar, a Sr. Marcelo
Cdebrecht e o Sr. Edinho Silva. Ento, nessa prirneira reunio dos trés,
ter-!a sida dito que era importante contribuir aos paitidos cofiqados e mLnto
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importante, porque essa caiigaço era para termos maior tempo d TV.
isso, nâo é, Ministro?
Mnistro - Para compra de tempo de TV,
Acivogado (FIvio Crocce Caetano) - Para compra de tempo de TV.
Depoelite - 56 pat-a eu fazer uma recuperação aqut. Prirneiro, é verdade
qLIe em junho - eu näo me recardo se essa data ou nàa - fiz uma reunião
na sede da Odebrecht. Asseguro que nessa reuniâo eu näo tratel de daaço
para partidos da coligação. Essa reunto fat toda cansurnida corn debates
sobre a daaçäo para campanha da Presidenta Dii ma, inclusive, essa reunio
foi muito ruim. Asseguro aqul. Se

Os

diretares da Odebrecht aqirem dentro

da hanestidade, des sabem do que estaLl falanda. Fat uma t-eunio muita
ruim, onde des fizeram muttas criticas a Presdenta Dilma, criticas
durtssimas par sinai. Divergênctas de funda em rclação a forma coma cia
estava conduzindo a pals. Portanta, no foi uma reuniao boa. Fat urna
reuniao extremamente tensa e onde, no final da reuniao, des ficararn de
avaliar na diretoria

Os

vatores qLie des irtarn daar. Nern valor, naquela

reuniao, estabelecerarn. Näo teve sequer espaço para dialogar sabre
qLlaiquer partido aUado. E verdade que, em autros mamentas, quando
tinha urna pressäa muito grande sabre a campanha presidenciat de paitdos
aliadas, principairnente par canta de aiianças nos estados, é born que se
diga, eu mLntas vezes... e nào fat so para a Odebrecht, eu pedi para tadas
as ernpresas que eu dialogava, as principais empresas daadaras,

eLI

pedia

pat-a que des recebessem dirigentes dos partidos aiiados. Entäo, nâo fat
urna reiaçào so corn a Odebrecht näo, fat corn todas as dernais empresas.
Quero, Ministro Herman, se a senhor me permite, trauxe aqui, corn a
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sobre a construço da politica de afiancas, onde essas matétlas so
matérias do iniclo do semestre, Gostarfa qué fossern matérias juntadas,
porque vi, pela imprensa, a tese levantada aqn pelo Alexandrino Alencar.
Näo participei - e as matéilas vão mostrar isso - de nenhurn ctiálogo de
construgao de politica de aliartças, porque volto a dizer, eu assurni 0 papel
efetivo de coordenador financeiro já as vésperas do processo eleitoraL Não
participei de nenhum diálogo de construçäo de politica de alianças e e
importante recuperar, Ministro, Se 0 senhor me permite, qué a aiança da
Presidenta Dilma de 2014 praticarnente reflete a base do governo que fol
constituida em 2011. Indusive, se nao me engano, Se perdeu partido dessa
base. Sc nao me engano, o PTB era da base e näo participou da colgaçao.
E se nOs formos recLrperar, praticarnente essa aiiança construida pela
Presidenta Dilma em 2014 se remete a base de apoio do Presidente Lula
ate o final de 2010. Portanto, atribuir as supostas doaçes eleitorais a
construçao de uma politica de alianças, tomando corno tese a compra de
tempo de televisao, penso que näo C correto, ate porque, da mesma forma
que a Presidenta Dilma constn.iiu sua politica de alianças, qué C coerente
corn seu pr-imeiro governo, que e coerente com a governo do Presidente
Lula, os demais candidatos tambCrn construfrarn politicas de aNanças.
Entao, é natural.. e a principal debate, Ministro, se o senhor for ver aqui
pelas matCrias publicadas pci a imprensa, o principal debate na construçao
da politica de alianças é a participaçâo no governo. 0 que as partidos
colocavarn como cixo central era 0 espaço que des teriam no qoverno.
Então, penso que, corn isso, esclareço e repito aqui: jamais participel de
nenhum diálogo corn nenhurn empresario onde foram tratadas doaç6es
para partidos aliados par esquema de Caixa 2. Jamais partcipei e jarnais
esse diálago onde politica de alianças C igLIal a cornpr-a de tempo de
televisào, jarnais participel de nenhurn diáogo semeihante a esse.

3• Razäo - a cornposicão da Coligacao Corn a Força do Povo já era

publica e notdria em data anterior a pretensa acusacão.
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A prova e absolutarnente simples: desde a eleiçao de Lula Om
pass ando pela eleiçao de 2010. a Coligacao Eleitoral tern sido formada
basicamente pelos mesmos partidos politicos , gue, inclusive, tambérn
integravam a base de apoio do Governo Dihna, no perIodo de 2010-2014.

Sendo assim, indaga-se:

- qual seria a razão para que tais partidos politicos "vendessern" seu
apoio, em troca de tempo de TV?

- e, ainda, por que tais agremiacdes partidárias se submeteriam a
receber doacöes via "Caixa 2", se era notório que o Grupo Odebrecht
sempre se conduziu como um dos grandes doadores oficiais de
campanhas eleitorais?

A testemunha Edinho Silva anexou aos autos irnimeras matérias
jornalisticas, comprovando que desde abril de 2014, a Coligacão Eleitoral já se
encontrava em fase final de consolidacao.

4arazão

Como se isso não bastasse, os supostos "documentos de
corroboração" anexados pelos colaboradores premiados silo pIfios e nada
acrescentam!!! Vejamos:

(1) Alexandrino Alencar

Depoimento - afirnia que teria tido reunião corn Marcelo Odebrccht
e Edinho Silva, em 11 de junho de 2014, na sede de Odebrecht, onde teria ficado
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acertada a doacão via "Caixa 2" a pardos coligados. Disse no depoimen ter uma
"colinha" (pag.29) em que mencionava a data 11 de junho.

Dados de corroboraciio sobre a reunião corn Edinho Silva e Marcelo
Odebrecht - NENHUM.

Juntou aos autos apenas a Agenda de Outubro de 2014 (NAO DE
JUNE10), contendo, por exemplo, ida a Dermatologista, Pé e Aniv. MO, dentre
compromissos e/ou anotacöes scm qualquer relevância Para o depoimento.

Depoimento - afirma que os tais doacoes via Caixa 2, no valor de 7
milhöes cada, a PCdoB, Pros e PRB, teriam ocorrido de juiho a outubro de 2014, pelo
Depto de Operacáes Estruturadas, pelos funcionários Fernando Migliaccio e Lucia
Tavares.

Dados de corroboraçáo sobre pagamentos - NENHUM.

Os poucos dados anexados foram elaborados
UNILATERALMENTE pelo Departamento de Operacôes Estruturadas da
Odebrccht.

Não ha nenhum dado de corroboraçio sobre eventuais
pagamentos, nem reguisiçOes, nos meses de juiho, agosto e outubro.

J untou apenas alguns c-mails trocados entre Tulia, Tosliio e
Waterloo(SEM IDENTIFICA-LOS) sobre requisicôes de pagamentos, quc não chegam
a 25% do valor aftrmado no Dcpoimento. A soma dos c-mails é de 5rnilhdes e refere-se
a requisiçdes apenas em relação a setembro de 2014.
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de corroboração anexados somam apenas 5 milhOes e tratam apenas de meras
reguisiçOes internas do próprio Departamento da Odebrecht, comprovando a
fragilidade flagrante de todo o depoimento.

Náo apresentou nenhuma planilha que identificasse data, hora, local
de pagamento, identiticacão de quem pagou e de quern recebeu.

Além disso, o email datado de 3 de outubro, de Tulia a Tushio, referese a requisicôes para pagamento frituro, porern corn datas do passado (22 a 26.09.14) o gue coloca em ddvida a própria autenticidade de documento elaborado
unilateralmente.

DADOS DE coRRoBoRAcAo SOBRE REUNIOES E/OU
CONVERSAS COM EDINHO SILVA, EURIPEDES JR, FABJO TOKARSKI E
MARCOS PEREIRA: NENHUM.

Não ha nenhum dado de corroboracão que envolva qualquer reunião
ou conversa ou email corn as pessoas mencionadas no depoimento: Edinho Silva,
EurIpedes Jr e Fabio Tokarski.

A mera mencão a urn apontamento na agenda de 13 de outubro de
2014:

"10:30 Marcos Pereira", não traz nenhum clemento a esta invcstigação.

Náo afirma se houve reuniáo ou apenas urn tclefonema ou se nada
ocorreu, sendo apenas urn lembrete.
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não haveria nenhuma razão para gue o dnico contato fosse feito apenas em 13 de
outubro.

(ii) Fernando Reis

Depoimento - afirmou ter recebido mensagem de Marcelo
Odebrecht provavelmente junho de 2014 para procurar Alexandrino Alencar.

Dados de corroboracão - NENHUM.

Não juntou aos autos a cdpia de referida mensagem de Marcelo
Odebrecht.

Depoimento - afirmou que esteve corn Marcelo Panda, tesoureiro
do PDT, ainda em junho de 2014, na cafeteria Starbucks em São Conrado, encontro
este agendado pela secretaria de ambos.

Dados de corroboraçao - NENHUM.

Náo juntou aos autos copia de agenda ou de email ou mensagem
sobre mencionada reunião.

Depoimento - afirmou que o Depto de Operacáes Estruturadas fez 4
pagamentos de 1 milhão a Marcelo Panda, nos dias 4 e 11 de agosto e 1° e 9 de
setembro de 2014, na A y . Nib, Pecanha, 50, sala 2708, RJ.

Dados de corroboracão - NENHUM.
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Estruturadas, intitulada Programacáo Semanal, corn os valores constantes dos
depoimentos, mas sem identificar: se houve efetivo pagamento, data, horário, local,
identificacao de quem pagou e identificacao de quern recebcu.

E, como se isso náo bastasse, o mencionado endereco Avenida Nib
Peçanha, 50 - Sala 2708 aparece uma tinica vez em referida planilha cm pretenso
pagamento SEM QUALQUER VINCULAçAO COM 0 DEPOIMENTO
PRESTADO, o que coloca em DUVIDA tanto o depoirnento, quanto o material
anexado.

Tal endereco consta da Programaçao Semanal por cidade (28.07 a
01.08.2014), como sendo:

"DS FOZ - OBRA FRE MERCADO —CODINOME ROSAOPER4ç/1O C14.1222402301 - DATA 311712014 VALOR R8
400.000,00 - SENHA GORDINFIO - IDADE RIO - OBS
EI\TREGAR NA AV. NILO PEcANHA, 50-SALA 2708,
PROCUR4R MARCELO 0 PAULO"
Ou seja - NAO i-iA CODINOME CANAL, NEM SENHA
JOGADOR FLUMINENSE COMO AFIRMADO NO DEPOIMENTO. HA
CODINOME ROSA, SENI IA GORDINHO E VALOR DE 400 MIL REAlS.

E A IJNICA MENcA0 AO ENDEREO NAS PLANILHAS
ANEXADAS.

0 CODINOME CANAL E SENHA JOGADOR FLUMINENSE,
QUANDO MENCIONADAS, NAO TRAZEM 0 ENDEREcO.
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PORTANTO, EVIDENTE A CONTRADIcAO A INUINL
TAL DEPOIMENTO DE ABSOLUTA FALTA DE CREDIBILIDADE.

Ou seja, Os documentos anexados não contirmam absolutamente
NADA do afirmado em juIzo. Ao revés, tornam tais depoirnentos como imprestáveis,
diante de imensas contradicöes.

Vale registrar, mais uma vez, que diante de tal fragiJidade documental,
a defesa de Dilma Rousseff requereu ao eminente Ministro Relator que:

Reguerimento n.01 - que a testemunha Alexandrino Alencar fosse
intimada a anexar documentos que comprovassem os pretensos
pagamentos feitos aos parddos PCdoB, PRB e PROS, corn
identificação de data, hora, local de pagarnento, identiticacáo de quem
pagou e de quem recebeu, assim como as agendas das reuniôes que
teria feito corn Edinho Silva, EurIpedes Jr, Fabio Tokarski e Marcos
Pereira.
Reguerimento n.2 - que a testemunha Fernando Reis fosse intimada
a anexar docurnentos que comprovem a reunião corn Marcelo Panda
em Sáo Conrado, identificar se houve efetivo pagamento, data,
horário, local, identificacão de quern pagou e identificacáo de quem
recebeu e esciarecer quern era o codinome ROSA, a senha
GORDINHO e o motivo do pretenso pagarnento de 400 mu.

Ou seja, os documentos anexados não confirmam absolutamente
NADA do afirrnado em juizo. Ao revés, tornam tais depoimentos como imprestáveis,
diante de imensas contradicoes.
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Porérn, como se tornou costume da FASE ODEBRECI IT, !
reguerimentos foram solenemente indeferidos pelo eminente Ministro Relator,
em frontal ofensa ao principio constitucional do contraditório e ampla defesa.

Portanto, mesmo vilipendiado o seu direito ao contraditdrio e ampla
defesa, a Representada demonstrou a falsidade das acusacôes forrnuladas, apontando
tanto contradicôes, como inverdades, e anexando docurnentos que esciarecem a
verdade dos fatos sobre a inexisténcia da alegada "compra de tempo de TV" para que
fosse constitulda a Coligacáo corn a Forca do Povo.

5° Suposto ilicito tendo como origem testemunha do juizo - colaborador
premiado: "PRETENSOS PA GAMENTOS N40-CONTABILIZADOS

FEITOS A MONICA MOURA E JOAO SANTANA DURZ4NTE A
CAMPANHA PRESIDENCIAL DA CHAPA DILMA-TEMER"
Novamente urn suposto ilIcito é trazido autos exciusivarnente pelas
palavras de colaboradores prerniados, que se fundamentarn reciprocamente,
gualguer prova documental corno corroboracao.

Tambérn agui

OS

reguerirnentos formulados pela defesa de Dilma

Rousseff foram totalmente indeferidos pelo eminente Ministro Relator, em prejuizo
indiscudvel ao pleno exercIcio do contraditório e ampla defesa.

Dividirernos as falsas acusacôes em 2 blocos: ico1aboradores
Odebrecht e (ii) colaborador Zwi Skorniscki.

(i)

Colaboradores premiados Grupo Odebrecht
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Segundo Marcelo Odcbrecht, em falacioso depoimento, a
pedido dc Guido Mantega teriam sido pagos a Monica Moura e Joao Santana, de forma
não-contabilizada, parte dos servicos publicitários refercntes a campanha presidencial
de 2014 da chapa Di]ma-Terner. Diz não saber o valor, mas, lembra-se em termos
vagos de algo em torno 10, 20 ou 30 milhfles.

Afirmou ainda que, alérn de pagar parte das campanhas realizadas no
Brasil, a Odebrecht teria pago os servicos publicitários por campanhas realizadas no
exterior, em localidades de interesse cornercial do Grupo Odebrecht, corno Angola, El
Salvador, Republica Dominicana, Venezuela, Panama, Peru e Argentina.

Como colaboracao cruzada ou recIproca, os colaboradores premiados
1-lilberto Silva, Fernando Migliaccio e Lucia Tavares, do Departamento de Operaçfles
Estruturadas, afirmaram terern feitos pagamentos ao codinome Feira, atribuldo a
Monica Moura, tanto em espécie no Brasil, corno por transferéncia para conta de

off] ore

no exterior, em tomb de R$ 16 milhfles, referentes, em tese, ao perlodo da campanha
presidencial.

Instados a apresentarem a documentos de corroboraço, alguns
dos depoentes juntaram parcos documentos elaborados unilateralmente,
enguanto outros afirmaram gue as provas estariam em posse das autoridades
coordenadoras da Operaçao Lava Jaw.

Pois bern.

Passernos a contraditar as falsas acusacfles apresentadas,com inegável
prejuizo em seus argumentos, em razão da ausência de clemcntos fundamentals para a
defesa, decorrente do indeferirnento integral do eminente Ministro Relator aos
requerirnentos formulados pela Representada, em flagrante ofensa ao princIpio
constitucional do contraditdrio e ampla dcfesa.
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Mais uma vez, falecem de credibilidade as vcrsóes apresentadas pelos
mencionados colaboradores.

r.razão

Em primeiro lugar, porque Guido Mantega não desempenhou
nenhuma furição na campanha presidencial da chapa DiLma-Temer, nem nas eleicôes de
2014, nem de 2010.

Não tinha qualquer atribuicáo para solicitar doacôes eleitorais, nem
tampouco deterrninar pagamentos a servicos prestados. Desempenhava a época a
função de Ministro da Fazenda.

Em seu depoimento, o iLnico Administrador Financeiro da chapa
Dilma Temer esclareceu que:

Advogado (FIávio Crocce Caetano) -

ConsFdero como urn puxào de

oreiha, que nâo consegui anotar tudo corno eu gostaria, Mnistro. Mas,
continuando, no depoirnento do Sr. Marcelo Odebrecht, ele faz mençâo ao
Sr. Guido Mantega como alguérn que teria atuado junto a Odebrecht para
pedir doaçôes ou para pedir pagarnentos referentes a campanha. 0 senhor
tern algo a inforrnaçâo sobre a participaçâo do Sr. Guido Mantega?
Depoente -

Desconheço

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - 0

Sr. Guido Mantega nao

participou da campanha?
Depoente -

Desconheço qualquer participaçâo dele.
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Pot dbvio,
viva-voz as falsas acusacôes a ele lancadas, como relatado em tópico posterior.

2arazão

Em segundo lugar, porque não haveria qualquer razão para que
Monica Moura e Joáo Santana recebessem qualquer valor adlicional ao contrato
celebrado com a chapa Dilma-Temer.

Como enfadzou Edinho Silva, a quern coube negociar a contratacão,
os serviços publicitários foram pagos em valores elevadIssimos, sendo R$ 50 milhôes
no 10 turno e R$ 20 milhôes no 2°. turno, totalizando R$ 70 milhôes.

Depoente - Urn contrato no prirneiro turno e outro contrato no segundo
turno que totaUzou 70 (setenta) rnilhöes de reals, que é urn valor rnais do
que bern pago para o serviço de cornunicação, inclusive corn processo de
negociaçào muito difIcit entre eu e a Monica Moura, que era a
representante comercial da empresa.

Corn estes valores, Monica Moura e Joáo Santana foram os maiores
fornecedores da campanha presidencial da chapa Dilma-Terner.

3' razão

Ao ser indagado sobre este tema e set contrastado corn a fragi]idade
de sua versão, Marcelo Odebrecht nSo soube responder:
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Senhor Marcelo Cclebrecjt

mandou esse e-mail ao Sr. Hilberto, pedindo R$ 20.000.000,00 (vinte
milhöes) para Joo Santana em aciosto.

ELI

pergunto se 0 Senhor Marcelo

sabe informar par que se pedliria mais RS 20.000.000,00 (vinte milhóes)
quando a campanha estava pagando oficialmente RS 70000.000,00
(setenta rnilhöes) ao rnarqueteiro ioo Santana?
Depoente (Marcelo Odebrecht) -

ELI

näo sd. Eles pediam ( ... ) a João

Santana e, se estava dentro do limite que eu tinha disponibilizado, eu
pagava. Näo cabia a mim... Veja hem, a minha relaço era a secjuinte: eu
havia disponibUizado a recurso, se

dc

pedisse para ioäo Santana dez,

vinte ou trinta, aquele valor eu ji tinha disponibilizado "no me pertencia
mais", "pertencia a

dc".

Se ele ia usar, dez, vinte, trinta

Cu

nao

questionava.

4' razäo

Além de terem sido os maiores fornccedores da chapa Dilma-Temer,
medliante contrato de 70 rnilhóes de reais, os servicos publicitários foram pagos em
valores muito superiores aos da chapa adversária, de inegável qualidade.

Como se nota, a campanha de Aécio Neves gastou R$ 58.929.000,00
em servicos publicitários, corn as empresas do marqueteiro Paulo Vasconcelos (PVR
Propaganda e Marketing e 2014 Propaganda Ltda), sendo:

10 turno

- R$ 27.026.000,00

2° turno - R$ 31.903.000,00
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Ora, se OS serviços de João Santana e Monica Moura supe4trarn
quase 12 milhöes de reais o valor pago ao rnarqueteiro de Aécio Neves, por qual razão
receberia valores adicionais não-contabilizados?

5arazão

Não foram anexados documentos que mostrassern tais pagarnentos.

Tanto Fernando Migliaccio, corno Maria Lucia Tavares afirmararn que
tais documentos existem e não estariam corn eles,mas sim em posse dos
renresentantes da Oberacão Lava Tato. junto ao Ministério Püblico e ao Juizo da
13 3 . Vara Federal de Curitiba. Portanto, são documentos de tossIvel acesso e
fácil obtencão.

Maria Lucia Tavares sugeriu ern pecáo ao TSE fosse expedido ofIcio
ao Juizo Federal de Curitiba, para que os pretensos docurnentos fossern
compartilhados.

This requerimentos tambérn foram feitos pela defcsa de Dilma
Rousseff, para que fossem compardihados tais documentos pela Operacão Lava Jato e
pelojuIzo da 13. Vara de Curitiba e foram indeferidos pelo erninente Ministro Relator.
6a.razão

Salta aos olhos a vulgaridade das afirmacóes do colaborador Hilberto
Silva, Chefe do Departamento de Operacôes Estruturadas que chega a afirrnar quc do
montante pago a Monica Moura, 60% seria no Brasil em dinheiro e 400

o

seria através

de offihore no exterior,e não traz aos autos urn rnIsero comprovante de depósito ou de
transferência para atestar o que levianamente afirmara.
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Novamente,
producáo de provas gue envolvessem o colaborador } Jilberto Silva, mas o pedido foi
negado pelo eminente Ministro Relator, em outra conduta de cerceamento de defesa e
afronta ao contraditório.

Sem sombra de ddvidas, diante das falaciosas inverdades afirmadas
pelos colaboradores do Grupo Odebrecht, era essencial para elucidaçao da verdade dos
fatos, que fossem trazidos aos autos, o maior ndmero possIvel de documentos e
informacoes, como planilhas, agendas, contratos, depósitos, transferéncias bancarias,
anotacôes a comprovar a contabi]idade dos supostos pagamentos.

Fundamental também que viessem aos autos todas as informacôes
sobre os eventuais pagamentos feitos pela Odebrecht a Monica Moura e Joáo Santana
por campanhas no exterior, nos paIses de Angola, Republica Dominicana, Venezuela,
Panama, El salvador, Peru e Argentina, uma vez que o próprio Marcelo Odebrecht
reconhece cjue:

A dificuidade tambérn adicionai e a seguinte: João Santana tinha
urna relação corn outros empresãrios do grupo, que eu não me envolvia. Porque, par
exemplo, João Santana também prestava serviços a... a outras campanhas no
exterior, que eu não tinha nenhum envolvirnerito, riern a PT tinha envoivimento.
Neste caso, eu... a gente acabou sabendo que alguns empresàrios nossos
acertaram corn esses. corn esses candidatos, que eles contribuiriam via 0 João,
Mas esse assunto eu nào... eu näo tenha dam irno. Eu sei que foram feitos isso.
Eatäo, tern também recursos para Joào Santana que não tern nada
a ver corn a Diima e oPT.

(página 22 da transcricão do depoimento de Marcelo Odcbrecht.
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Isto porque os próprios colaboradores da Odebrecht reco hecerW
que várias campanhas foram feitas ao mesmo tempo em que se realizavam campanhas
no Brasil e que tais pagarnentos que alguns disseram. ser da campanha presidencial dc
2014, poderiam perfeitamente decorrer de campanhas internacionais.

Alérn disso, reconhece também Marcelo Odebrecht que era
pet-feitamente possIvel que pagamentos a Joao Santana fossem feitos corn enorme
atraso, podendo chegar a dois ou três anos de atraso:

Então... e ai é que eu digo: eu nâo... eu não posso assegurar, corno
as coisas se misturavarn, sirnplesrnente eu tinha urna conta e eu não queria sa.. a
partir dal eu nào quera saber se era 2012 ou 2014. Na verdade, era a segunte, se a
Palocci ou a Guido autorizava, eu ligava para a HUberto e dizia: "OIha, Hilberto.
autorizararn dez, virite rnilhães para João Santana." Ai, o Hilberto Silva coordenava
corn a João quando ele ia pagar.

E João, sabendo que jâ bntia assumido a compromisso, muitas
vezes, ele esperava dais, trés arias E esses pagamentos foram feitas, ou via oficial,
pelo partido - que depois pagava ele -, cu

V13.

ou via recursos no Brasil - Caixa

Dais -, ou via depOsito no exterior.

(páginas 21 e 22 da transcricão do dcpoimento de Marcelo
Odebrecht)

Adernais,igualmente deveriam ser coihidos os depoirnentos de todos
os envolvidos na cadeia dos acontecimentos narrados: empresários e funcionários da
Odebrecht, operadores, doleiros, as supostas pessoas que entregavam e as supostas
pessoas que recebiarn dinheiro, eventuais funcionários dos locals onde os pagamentos
senam feltos, eventuals motoristas que transportavarn as quantlas.
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Mas, aos olhos e ouvidos do eminente Ministro
bastaram as pafavras dos colaboradores, quando muito, corroboradas pot outros
colaboradores do mesmo Grupo Odebrecht, sem gualguer documento
comprobatório.

(ii) Colaborador Zwi Skorniscki

Em depoimento anterior ao depoimento dos colaboradores
premiados Odebrecht, o colaborador Zwi Skorniscl-d, clue havia sido preso durante a
Fase Acarajé da Operaço Lava Jato, afirmou ter feito pagamentos a Monica Moura e
J oão Santana, no valor total de 4,5 milhöes de dólares, mediante transferências no
exterior a offshore Sheilbill, no perlodo de meados de 2013 a meados de 2014.

Afirmou que fez tais pagamentos a pedido de Joao Vaccari, ent5o
tesoureiro do PT.

Ao prestarem depoimento pessoal ao Juiz Sergio Moro, tanto Monica
Mourn corno Joáo Santana afirmaram clue tais depdsitos referiarn-se a divida do PT
corn a campanha presidencial de 2010.

Ao assim se conduzirem, Monica Moura e JoSo Santana alterararn a
versão prestada no inquérito policial de clue tais pagamentos estariam relacionados a
campanhas polidcas realizadas no exterior.

Foi proferida sentenca condenatória pelo Juiz Sérgio Moro,
reconhecendo que mis pagamentos não teriam vinculação corn a campanha presidencial
de 2014, mas corn a de 2010, o gue torna este fato absolutamente estranho ao
presente processo e portanto não deve set considerado para fins de
convencimento do juízo.
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Todavia, vale registrar que causa surpresa tal versão apresentada em
relação a campanha de 2010 por Monica Moura e Joao Santana, pois, embora seja
verdadeira a afrrmacáo de que havia uma dIvida daquela campanha presidencial, os
documentos ora anexados demonstram quc o PT pagou a divida durante o ano de
2011, de forma integral:
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VI) FASE POS-ODEBRECHT

0401.1sx

VI. i) DO FALSO TESTEMUNHO PRESTADO POR MARCELO
ODEBRECHT PERANTE 0 TSE E DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER
LEGAL DE DIZER A VERDADE NA OUALIDADE DE COLABORADOR
PREMIADO

Como se náo bastassem as afirmacóes falaciosas e mentirosas
lancadas perante o TSE, corn o levantamento do sigio judicial decrctado pelo Min.
Edson Fachin do STF vieram a tona Os depoimentos originais de Marcelo Odebrecht,
que redundaram em seu acordo de colaboracáo premiada, recentemente homologado
pelo STF.

Pois bern.
A defesa de Dihna Rousseff requereu ao Ministro Relator
Herman Benjamin fosse solicitado o compartilhamento deste material corn o
STF, o que ihe foi indeferido.
Entretanto, a partir de videos veiculados pela imprensa,
contendo Os depoimentos de Marcelo Odebrecht, pode-se fazer uma análise de
seu conteüdo em relaçao ao depoimento prestado perante o TSE e a conclusão é
óbvia e evidente: Marcelo Odebrecht prestou falso testemunho a justiça
eleitoral e descumpriu a obrigaçao legal de dizer a verdade a que está submetido
em razão do regime jurIdico da colaboração premiada!
A prova é flagrante e inconteste.
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Passemos a análise e ao cotejo entre o afirmado no depimeio.
original ao MPF e homologado pelo STF e as afirmaçOes falsas prestadas ao
TSE, que a urn so tempo, ensejarn a prática de crime de falso testemunho
(art.342 do CP) e de falsa imputação pot colaborador prerniado (art.19 da Lei n.
12.850/2013).
Para facilitar a cornpreensão, serão apresentados em tópicos
separados para cada uma das afirmaçOes falsas e mentirosas perpetradas, de
forma sorrateira, pot Marcelo Odebrecht.
la. afirmaço falsa ao TSE - sobre o PRETENSO PEDIDO DO
EN TA 0 MINISTRO GUIDO MANTEGA DE 50 MILHOES DE REAlS
PARA A CAMPANHA PRESIDENCIAL DE 2010, COMO
"C ON TRA PAR TIDA ESPECIFICA" FOR EVENTUAL BENEFICIO
CONCEDIDO AO GRUPO ODEBRECHT NA EDIçA0 DA MP SOBRE
"REFIS DA CRISE" EM 2009."
Apesar de inexistir tal pedido de contrapartida especifica, como
se já demonstrou nestas alegaçOes finais e conforme comprovado pelo
depoimento de Guido Mantega, o Sr. Marcelo Odebrecht tinha a obrigaçao de
manter a coerência e a sua versäo sobre os fatos perante o TSE, em estrita
conformidade como que havia dito previamente ao MPF e homologado pelo
STF.
Mas, perante o TSE, o Sr. Marcelo Odebrecht conseguiu se
superar: fez afirinaco falsa sobre a própria afirmaçao falsa feita perante o
MPF!!!!
Eis os trechos:
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1
Fa
Inquerito STF n. 4437 - DEPOINIENTO

ORIGINAL AO MPF HOMOLOGADO PELO STE (degravacão nossa a partir
de video veiculado pela imprensa - anexo)

"('2.33) No rne/o dessa negociacão, nurna conversa qua eu [lye corn o Guido, ale
me disse que 1/nba iima e<pec/ativa de uma contribu/ção prcl campanha de 2010
da Dilma e al ala botou, escraveu nurn papal c/n qñenta rnilhoes c/a reals.
Issojb/ em 2008 on 2009, que c/c me znjorrnou os 50, so que napratica o Cu/do
acahou não se envo/vendo na campanha de 2010, a es/c valor, os va/ores rejèreutes
asse crldito qua o Guido 1/nba corn/go, qua era o qua eu charnava de conta Pa'sItá//a, nap/an//ha Ila//ano, ale acahou sendo uti//ado so a part/r de 2011, depois
quo Pa/a ccl saiu da casa c/oil a Cu/do passou a ser rneu pr/nc/pal interlocutor.

Entäo todos os pagamentos feitos, a pedido do Guido. entre
2011 ate 2014, aproximadamente, are eu começar, ate acabar
corn esses cingüenra e enrrar em outros crédiros, foram feiros...
guando Guido me pedia ele sabia gue estava saindo desse
credito do refis da crise. Ainda quo intern amen/a a dincrn/ca não
Jiinc/onasse bern asr/rn, porque na eboca que aujèchei asses c/nqiienta cii avisei ao
Belo qua contro/ava a plan//ha ita//ano '/ha Berto, tern urn cred/to c/a Braskern
de c/nqlienta rn/lh6es '

Entâo poda tar hay/do pagamentos a pad/do do Palo ccl antes de 20 11, qua por
urna quastao d/nirn/ca in/era, o H/lberto pegou desse credito quo a Braskern
1/nba, agora, isso a' uma co/ia intamna nossa, cii não estava mu/to preocupado,
porque nojina/ das con/as, eu sahia qua sefa/tasse d/nhe/ro na con/a do ita//ano
cii /a re/v/nd/car qua se usasse asses c/n quanta do Guido. Se cii pudesse não rnexer
nesse c/n quanta do Guido era rnalhor.
Fo/ ass/rn ma/s ou rnenos qua ]iinc/onou, entJo essa ,/bi rea/menta de Ito a
contrapart/da eipac'/2ca qua no Jiando

f/ o pr/rneiro cred/to que lava na plan//ha

/ta//ano. (4:51)
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(..)
(6:19) Procurador: B como se deu o pagarnento desses va/ores?
MO:O Guido ele solicitou, a partir de 2011 guando ele passou a
ser o interlocutor cornigo, ele começou a solicirar dinheiro Para
Lo5o Santana, Vaccari, principairnenteJoäo Santana e Vaccari, e
ate 2014 are consumir os cingilenra, esse dinheiro velo desse
crediro, intern am enre, Rode ter sido gue o Hilberro tenha
recorrido a esse credito antes de 2011 e depois compensado corn
outra fonte, entio, mas do ponto de vista do rneu interlocutor,
os crediro erarn agueles gue foram os pagamentos. E gue
acontece gue a fonte pagadora, guem pagava o gue Guido me
pedia, podia ser outra pessoa, mas entre 2011 e 2013, o gue
Guido me oedia vinha dessa fonte. (7:25)"
Portanto, ao MPF e ao STF, Marcelo Odebrecht que a suposta
"contrapartida especifica" de 50 milhoes de reais, teria sido pedida por Guido Mantega
para a campanha de 2010, mas teria sido gasto de 2011 a 2014, sem qualquer relacão
corn a campanha presidencial de 2014 da chapa Dilma-Temer!

Contudo, ao TSE ele inovou em seu depoimento e alEirmou que nada
havia sido gasto e que referido valor "contarninava" a campanha de 2014!!!

2° trecho —DEPOIMENTO COM AFIRMAçA0 FALSA AO TSE:

Cdpia de docurnento eletronico corn assinatura digital. Protocolo 3481/2017 - Signatario(a) RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - Data/Horn 08/05/17- 22:11:07

CO!lGço CON[ \. FoRc\ DO POVO (PI-PMI)B PSD-PP-PR-1ROS PDI-P(lduBPRB)
DIJM\ - PRESIDENT. / M1(;E11L 1r:M[R - \ ICI

8404 (
Nosse caso dosses cento e cinquortta, tern urn detaihe os4ecific,
quo 0 o cguintc: cinqucntQ mtlhOcs, descs cento c cinquenta, de fato, veto cm
ctma de urn peddo, de uma contrapartda especifica, de urn tema que é de dois mil e
nove. Erttão, em 2009 houve, de fato, para esse caso, uma contrapartida especifica
para a aprovaçao de urn projeto de lei que atendia a vãrias empresas — näo sei se
outras empresas foram soticitadas, mas, no nosso caso, durante a ne. a transi... a
nogociaçâo do projoto do lei, houvo cso podido do corito c cinquonta. E ossos
cnquenta milhOes vieram corn urn pedido para a campanha de dois mil e dez. So
que acabou não indo para a campanha de 2010, näo sendo utitizado na campanha
de 2010, e acabou sendo utitizado na campanha de dais mil e quatorze.

Fgnri / I '/.. / /

0 SENHOR MINtSTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral) Ou seja, no salu da Odebrecht Esses cinquenta mithOes no sairam em
dots mil e dez?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não
sairam em 2010, não foram utilizados em 2010 e a..
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitorat): Ficou o crédito?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBREGHT (depoente): E ficou a
crédito, e acabou sendo utiltzado em 2014, e al se misturou corn a agenda mais
ampla, tá?
Fi,gmi2F/.. 12
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E, naquela epoca... eu.. eu nao tinha ainda acertado nenhuri vaj
para dais mil e dez. Então, conversei, na época, corn o presidente da Braskem,
achando que o valor, de certo modo, estava dentro da expectativa do que a gente Ia
acabar doando mesmo, ate dois mil e dez. Mas, como o Guido acabou nao se
cnvolvorido na campanha do 2010 — polo mcnos nâo conosco - cssos ctnquonta
mithöes acabou .. 6... ficando para a campanha de 2014. Porque a Guido, na prâtica,
ele so começou a solicitar para mim recursos para o PT a partir de 2011, quando o
Palocd saiu da Casa Civil, Ate então era corn o Palocci a maior parte dos pethdos
que tinha PT.
ligi/i'i 311i 15

Ento, no caso cspccifico... ó... do camponha do 2014, do Dilma,
quando thegou em marco de 2014, deritro desse contexto do que era contrapartida
especifica, que foi o assunto do Refis da Cnse, que era ciriquenta milhOes, eu já
linha esses cinquenta milhOes, mats urn valor que eu tinha acordado corn o Guido mas sern nenhuma contrapartida especifica - que seria gasto não necessariamente
ató 2014, do mais corn milhöos, tâ?

Este valor, no caso da eleiçâo de 2014 - voltando a eta -, a gente
contribuiu de que marieiras? Teve uma contribuição oficial, tudo sala independentemente de coma sala, de que empresa saia -, ela saia dessa minha
conta corrente. Mesmo que a empresa que fizesse a doação fosse uma empresa
I 7i,irci -/ I tc. /()'

I /mi 5F'/s. /
Ento.. agora, eu.. cudado corn a seguinte: o que Gu acho qua

coritamina a campanha de 2014 é esse dinheiro do Refis, e.. que, esse, sim, fat uma
contrapartida especifica.

1/iiii 6FIs. 29
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que pode ter vindo de manea Ulcita, quer dizer, contrapartida especifica, fol essa
questâo do Refis da Crise. Porque, volto a afirmar, como eu lidava corn campanha
presidencial e eu näo me envolvia na questao dos acertos, dos contratos, nada a ver
corn a Petrobras, então a campariha presidencial, nesse tange, está preservada
Alias, todas as campanhas que eu lidava estavam preservadas desse tipo de acerto.
l,tra 'F/s. 50

E aquela histOria, voce cna uma agenda - apesar de ele nao
colocar, cria-se uma expectativa.
Entäo. não

houvo urn podido do contraprtida ospocifica nossa quostâo. E a tnica coisa quo, 00
meu modo de ver, contamina, do ponto de vista de ilicitude especifica, e o Refis da
Crise, em dais mil e quatorze.
Fiini 81 c. 51

Corn a maxima vênia, Excelência, a falsidade do depoirnento de
Marcelo Odebrecht ao TSE é escancarada e deslavada.

Enquanto Marcelo Odebrecht disse ao MPF/STF que os supostos 50
rnilhoes foram gastos entre 2011 e 2014, sem qualquer relacão corn a campanha
presidencial, ao TSE, ele mente, intencional e sorrateiramente, e afirma que os tais 50
milhoes teriarn sido desdnados integralmente e contarninaram a campanha presidencial
da chapa Dilma-Temer de 2014!!!!!

E as afEirmaçOes falsas náo param por al!

Também ern relacão a suposta doacáo a partidos coligados para a
"compra" dc tempo de TV, Marcelo Odebrecht igualmente fez afirmacão falsa a Justica
Eleitoral em relaçâo ao depoimento anteriormente prestado ao MIF/STF. Vejamos.
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2. afirmaçao falsa ao TSE - "PRETENSA COLABORAçAO DA

ODEBRECHT A PAR TIDOS POLITICOS COLIGADOS PARA "COMPRA"
DE TEMPO DE TV"
De igual modo, Marcelo Odebrecht alterou perante o TSE o teor do
depoimento prestado anteriormente ao MPF e homologado pelo STF, fazendo mais
uma falsa afirmacáo em relacão ao seu prdprio falso depoimento anterior.

Enquanto que ao TSE afrrmou Marcelo Odcbrecht, que a doacáo a
partidos coligados teria por fundamento a "compra" dc tempo de TV, conforme teria
"ouido" de Edinho Silva ou Alexandrino \Jencar, em seu depoimento perante o
MPF/STF não faz qualquer atirmacão nesse sentido, ou seja, teria realizado tais
doacôes scm qualquer justificadva para "compra" de tempo de TV!!!!!

Vejamos.

10 trecho - Peticao STF n. 6664 - DEPOIMENTO ORIGINAL

PERANTE MPF E HOMOLOGADO PELO STE (degravacao nossa a partir
de video veiculado pela imprensa- anexo):

"Procurador Marcelo, cii preciso q lii me J/es cigora em re/apâo ao anexo,
quanto ao conteu'do do anexo 8.1 — Compra c/c legendas para compor a co/igaçrio
de Di/ma Roussejjna e/eição 2014, porfrwor.

Marcelo Odebrecht: Entre maio ejunho, não sci precisar exatamente qual
fri a data, mas o Guido veio corn urn pedido adicional da campanuia, quando cii
dzgo adit-iona/, c/c tinha urn crédito cornzgo ainda, dentro cIaque/es 100 mi/Mes que
e/e tinha sina/icado, cii tinha concordaclo. Al! então pra campanha en jci tinha
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fl/to a doaçâo, a ped/do dc/c, fl/to a doaçâo oJ/da/, ici t/nha fl/to a do do
para o PT que veio pra ela, eJc/ tin/ja acer/ado pagarnentos para Jodo Santana.
All c/c veio corn urn peal/do adidonal, e en não tinha... euflu/e/ pra ele, näo dá, en
nâo posso ma/s J/ier ojIda/porque tinha urn re/ativismo corn os outros cand/datos,
I.... en posso dar Para Joäo Santana. Al c/c fu/ozi, João jc/ este/ adequado. Eu
J/u/o, e en es/on corn dflcu/dade deflier via Ca/xa Dols, por causa da qziestâo da
OperaçJo Lava-Jato es/6i dfld/ levantar dinhe/ro. Al c/c flu/on, então varnos ver se
coal consegue doar Para os part/dos, que a gente flchou co/igaçao... tens os
comp romissos, pcj... segundo ele, quando fichava o apoio dos part/dos coal de certo
rnodo se cornprornet/a cupo/ar esses part/dos noJ'charnento da co/igação.
Escutci va/ores ale tudo quanto I nature7a... Qzic o total desse pagarnento era 100,
200, rnas /sso nJo posso predsar, en escutava esses Pa/ores. A/las de certo rnodo,
pra genie, c/c me ft- urn ped/do original e ai e' q as rn/nhas notas gerarn urna
conj/isao, rnas o pedido original enco/via 20 mi/Mes, que acabou sendo rea/icado.
Mais essas no/as q tern aqui.... Nesse p ed/do, c/c Jè urn ped/do ainda pra
'fFeira' a/ me pedai Para Eurzedcs Jr. do PROS, pra Lzt/, pra Marcus
Pereira, pra Fabio Tokarski, Para qzie a genie procurassc essas pessoas efichasse
essa contribuiçdo.
Isso totalijZava 20.
A//rn disso, c/c ] urn pedido, tambe'rn nessa prime/ra reuniâo q cii live, Para o
PR, q era Para pro curar o Antonio Rodrzgues, o PP q era pra pro czirar o Ciro, c
o PSD q erapraproczirar o Kassab.
Esses to/a/i ava,n ma/s 37.
O pr/rneiro pedido dc/c pra rn/rn fl/ de 57 rn//h/Jei; porque coal njo ye va/v/os
papeis aqui. 0 prime/ro pedido dc/c pra rn/rn, nessa primeira reun//bo, J/d 57
mi/Mes para atender essas pessoas, pronto.
Al cu saio da reunião, como scrnpre Jiiço... se Ja/ia reuni/bo corn c/c. But nâo sci
prec/sar se /ogo depois, sej/a/ uima daque/a no Renaissance on cut c/jamei o Ed/n/jo.
Al scntou en, Edinho a A/cxandrino c pea/i... 011ja l3dinho, ceio esse pedido....
Edinho sab/a desses compromissos, agora A/exandr/no linha que operadona//ar.
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IN 8409
/1/gum desses contatos, a genie i/nba urna pessoa dentro de casa qiie
re/ação ma/s proxirna, exemplo: 0 Kassab, o Ciro... entco, para alguns desses q a
genie tinha outro contato, corn contato estabe/et'ido, en ate' /lguci pra pessoa, o/ha e'
importante cc saber que ve/o urn ped/do pra genie apoiar e/es... cifrado o pessoa/
entendia corno e' q eu Ja/ava. Al 0 que e' q aconteceu, es.re era urn pedido de 57...
A genie dernoro para operaciona//ear, porque i/nba q pro curar a pessoa, i/nba q
Jacer isso, tin/ia q t'ia/,i/içar corno.
Al' en me /ernbro bern q nesse momentofri que, ac/jo que 2 on 3 dias depois. As
vees e' urna das coisas q vocé se /ernbra bern, en estava judo fri pra casa passando
pc/a avenida Morumh/, ai receb/ urna /igacâo nessa eboca do Cu/do, J/i/ando...
Marcelo, vocejeifi.Z aqzie/es.... Eu J/c/, nâo da a/nda, porque vocé acabou de,
i/nba pedido 2 011 3 dias antes, vocé acahon de me ped/r e não deu Ia. T/arnos
J/icr 0 segilinte, e' ma/s prát/co daqui prafrente quando voce' preiisar /sso, a/Ji/s
quando a genie mudou urn pouco a esquemcItica da carnpanha. T/arnos Ier

0

segu/nie, se cc.... Faça corn Ed/nho e depo/s eu busco sua antor/aäo. Entdo a
gente rnudon urn ponco a esquerncit/ca. /1 partir c/c então, o Ed/nho J/iia o
pedido, operadona//ava o /1/cxandr/no e depo/s cii aprovava corn o Cu/do. A
gente rnudou umas co/sas.
Procuradoi Mas 0 Edinho J/i'ia a operationa/iaçao para os outros part/dos

tarnbe'rn on sópara o PT?
Marcelo Odebrechc Nâo era necessar/arnente a operadona//eaçäo, c/c sab/a,

e/e i/nba constiéntia, ate' porque c/c capita//aua em c/ma. No Jiindo en entenclia o
segu/ntc, f/ uma obrigação da candidatura D//rna de hancar em certo montantc os
part/dos. E pra genie coiibe 57. No final das contas a genie nào conscgu/n o
tempo, ai en Jii/ na scgunda-c/ra enco ntrar corn o Cu/do c fii/c/, Cu/do... Nâo
den. A/ c/c J o seguinte, eufrn rcso/vi 37. Por isso quc esici nas minhas notai;
cance/aclo.
Entcio na verdade o PR, o PP e o PSD quc era 37 rn//h'Jcs oth/nais, c/c reso/ven
corn outra empresa on a/guérn ma/s, c/c ncio Plou quern, cntão a/gném pqgou csscs
37. B e/cJ/ilon, mac os 20 outros, que são os quc estcio cm c/ma c/a ui/nba nota -
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que en boto ass/m, comprornissos de reun/Jes.... Al en bolo o valor ' 71
Quem o/hasse parecia q estava/z/ando de uma data - Então esses compromissos
daqui em c/ma, esses compromisso sim, a gente acahon pqgando. B nessa reuniâo,
a/em dos 20 original's, ele me pedin ma/s 5 para o "Feira ' e ma/s 4 para esse
Fablo, então c/c cance/ou os 37 - que e o de baixo - man/eve os 20 ongina/s e me
den ma/s 9, pronto. B al quejbi /sso que acabon acontecendo entendeu.
E.... cadC aque/a minha no/a?.... ludo bem... tudo bern...
Entâo é ass/rn quejunc-/onava ma/s on menos...

Procurador: Esses dados estão no anexo 32, nC?
Marcelo Odebrecht: 13... Quern operadona/i.ou como se pagou essas pe.-soas,
de que Jrrna th/.... En na eoca, corno c' qne en

p0550

saber se fIJI oJlcla/, corno

fIJi.... De-po/s c/c f/con sahendo que prat/carnente ludo fIJI ('aixa Do/s. Quern
operational/o/1 isso sabe pc/os contatos de c-ada um, nias tudo es/cl registrado cii
nas provas c/c quern fIJ o processo. Oner d/er, na eoca en não prodnre/ saber
quem, comofhi isso. So'ped/ parafer.

Procurador: Ta, me csc/arece urn aipecto aqu/ Marce/o. Qnando vocéfIJ/fIi/ar
corn c-ada urn dcsses rcpresentantcspart/dclrios, c/es jcl estavarn sahendo pe/o Cu/do
Mantcga on Edinho qne vocC /aprocnrar...

Marcelo Odebrechr: E.... en pcssoa/rnente não fli/ci corn nenhum. Mas en
ped/ para aque/es qne en sabia quem era o contato e não era A/exandr/no, en
/iguei pra pessoa c d/sse, procure ta/pessoa. Então por cxemp/o, Ciro en pedi pra
Claudia produrar. 0 Kassab, en pedi on Lnic, Bneno on Jun/or pra procurar. E
os ontros en pedi pra A/exandrino procnrar... o Enpi, por exemp/o, deve ter s/do
Fernando Cunha qne en ped/ pra procurar. B os outros en pee/I basicamente pra
A/exandrino cornh/nar corn Edinho. Mn/to a gente nem con/jet/a. Mas a/ s/rn, a
pessoa /a c d/.ia, a gente nâo d//a qne o d/nhe/ro era nosso, on scja, a genie c//%/a
o scgn/nte, a pee//do do Ed/n/jo, aque/e comprom/sso qne vocés tin/jam cs/a sendo
cnrnpr/do aqni a/ray/s da gente.

Procurador: Ta, cntâofec/ava o c-/c/o da...
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Marcelo Odebrechr: B, Ieee all urn qne en me /ernbro qne era o Kassab,

porqne flu hora que en sal c/a rennzao, cii ivise/ pra pcssoa, qne cii nao me /ernbro
se Ji Lui.Z Bueno on Junior, mas en avisei pra urn dos dois cjne era o Kassab.
Ab, o Ciro lamb/rn en avisei pra Claudia. Ai clepois en live que /igar pra ele,
o/ha... diga que não I mais a gente. Porqne en Jzqnei corn medo qne de repente o
cornprornlsso Icr sido passado pra onlra empresa, ele não receber ejicurpensando
que ('inte/igIve) nossa.
B I como en disse. A genIe nJo tinha rennioes pra tratar so desse terna, por
exernp/o, essa e' urna reuniâo que en live corn o Giiido, urna agenda quc en live
corn c/c. A agenda qnc en pedi a c/c era so pru fri/ar dos finunc-iarncntos pendenles,
Ia. E ai, na proria renniâo, quer dicyr, não tern nada a ver, o lernii não tern
nada a vcr, mas na pro'pria reuniâo veio as dernandas quc en von anotando de
pagarnenlos, qncr dicr.... Ndo urn pedido assim... Agora, a gente tinha urna
reunido... Os tcrnas cram Iratac/os c/c maneira sirnn/Iánca. Enlão on c/c pedia a
rcnniâo pra fri/ar comigo c en /evei incus tcrnas, on en /evci rnens ternas e c/c pedin.
Enláo era assirn quefrmncionava, enlenden?
Procura dot Era urna re/ado em que era normal quc os assimlos dois /ados
cram Iraludos...
Marcelo Odebrecht: I, exalarncnle. Os dois /ados cram tratados. E aque/a
histOria, scrá que se en nJofrsse urn granc/c doador, se en näo tivesse compromisso,
scrci que en lena tanlo accsso... Nio sahe, isso ai voce nâo conscgnc identfrcar c
precisar, entcndcn?
Procura dot (erlo, e cssa qnestão envo/vendo urn con]iiIo cnlre a Odebrechl c a
Petro bras quanto ao conlrato do parqne...
Marcelo Odebrecht: E, isso na verdade en botci, porqnc tinha urn crnai/
men, quc I aqne/e email quc acahon dicyndo nacla. Foi urn email que en... enjel
linha anIonicado afaver
% os pagamenlos, c ai en eslava chaleado corn o negócio do
parqne quc en von fri/ar mais a frente... e cii en rnandei urn daque/es c-mails, 0
cancc/a!
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engano /i Julio, que4ra lIder,;

Alexandrino, legou pra mirn e ele sensatamente fiilou, Marcelo, vocl di q vai
pcgar... A gente avisa pro pessoal que o pessoal vai receber, agora rod vai cancelar
UM coisa

que nâo tern ncida a ver. Ai eu rneio que tirei mm/ia ordern e auto riei,

entendeu?
Masfi77'a parte, realmente me gerou muito incornodo essa eleicão de 2014, o Jto
c/c que a gente estava doando ejci tin/ia me comprornetido corn esse 100 milMes
corn o Guido lii atrcIs e teve urna s/ne c/c pro blernas em 2014, s/ne, e o governo
nâo resolvia os pro blernas... Eu di7ia... cii nJo achava isso... Eu di7ia, pó, não /
justo. At/ cii JI uima nota enorrne, urna ve7, que cii botei no mcii anexo, corn
todos ospontos. B urna nota de quase 5, 6, 7 pcIginas. Todos ospontos de que, os
pro blernas que a gente tinha arni o governo. B pó, essa 6 a rnaneira c/c tratar os
parceiroi; quer di7er, a genteJ isso e voc/s cleixarn

bc/as

essaspendencias, é urna

nota que eu botava. Eu rnostrei c/a pra Dilma, rnostrei pra Guido, rnostrei pra
Edinho, rnostrei pra todo mundo, rea/mente.... Mas, em surncl... Ouer c/i 7cr, cii
procurava misturar as bolas. Eu tinha me cornprornetido corn Guido em 100
milhôes, eu tinha pro blemas em outras areas que não cram relativo a c/c, eu ndo
podia tarnh/rn.... c' cance/ar.
Procurador Os partidos então que receberam então, quc

Pocd me

listou, ]ram

PROS, PRB, PCdoB, PDT, / isso?
Marcelo Odebrechr: B... PROS, PDT, PRB e P(doB,Jbi.
Procurador Ta, e o valor 24 rnil/,6cs.
Marcelo Odebrecht: 0 total c/eu 24 milh6es.
Procurador ('ourro): Sabe me injbrmar qual afrrma de divisdo desse.
Marcelo Odebrecht: Aqui, está aqui. Aqui ó. A nota di7 ciararnente qua! I

o valor c/c cada urn. Para o Bun)edes Jr., PROS, JJ 5, quer di7er, não sei sejbi
pra Eurtedes, ]hipro PROS, 5, foi conc/u7ic/o atravcii c/c/c. Pro PDTJbi 5. Pro
IRB Jthi 5. B pro PCdoB, 7.
Procurador: Tudo Caixa Dols, n/?
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L na
Marcelo Odebrecht: Alaepoca eu nâo pro curel saber, mas epois
colaboração a gente confirrnou, Jbi tzido Caixa Dols, e as infrrmaçôesjbram dadas
do local e ludo.
Procurador: B cada urn operacionaliou do sen grupo ne?
Marcelo Odebrecht: B cada urn operadonaliou do sen grupo.
Procurador E geral, não se vocljd ouviu fri/ar de como era gerado o Caixa
Dols.
Marcelo Odebrecht: E aquele anexo que en le del eipefrico, sobre a... Acho
que tern urn anexo eipet7ftco sobre isso.
Procurador: A/gnrna consideraçäo...
Marcelo Odebrecht. Quern dccc ter rnaior dc/a/he sobre isso aqui, a major
par/c disso aqzii, c' o Alexandrino, rnas dccc es/ar no depoimento dc/c.
Constata-se, portanto, iiiexistir qualquer afirmacão dc Marcelo
Odebrecht que a doacão a partidos coligados teria qualquer relacão corn a "compra" de
tempo de TV.

Porém, quando foi prestar depoimento ao TSE, corn a obrigacao de
manter a coeréncia corn a sua versâo apresentada em âmbito de colaboracão premiada,
Marcelo Odebrecht falseou a verdade e afirrnou falsamente que tal doacão estaria
relacionada corn a "compra" de tempo de TV. E o que se veriEca:

2° trecho - DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE 0 TSE
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0 SENI-IOR MARCELO BAHIA ODEBRECHI (depoente)[.j
quando chegou em... eu não sei preciar, malo, juntio de 2014, o Guido me pediu,
entäo, e... uns recursos pra... mais recursos pra o Caixa Urn dela. Al eu falei "Guido,
não consigo mais, estourou, já. 0 que eu ja tinha acertado corn vocé, o Alexandre já
acertou corn o Edinho". Era por volta de dez - apesar de nâo ter depositado, já tinha
acertado. "Eu so consigo ver Joo". Ai ele falou "Olha, Marcelo, Joâo voces já estâo
atendendo, mas eu preciso e de Caixa Urn, eu preciso de dinheiro pra despesa
oficiar. Eu faIe "Eu não consigo". Al ele falou "Olha, então uma maneira que voce
pode resolver é me ajudando corn alguns partidos da coUgaçäo", tá? Porque eu acho
que eles tnharn assurnido aquele ccrnprornsso, o Edinho falou depots para o
Alexandrino que era em funçào de tempo e TV também e tudo.
Tgiiri 9F/s. 68

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): So para terminar acerca desse fato Ele explicou para qué erarn esses
pagamentos?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Nâo. Ele
nâo exphcou, mas eu acho que o Edinho, na conversa corn Ednho e Alexandrino.
depois Alexandrino me falou, flcou.. paece que tinha a ver era cohqaçao, tempo em
TV, essas coisas todas, mas ai ele. ele.., nâo foi o Guido que me falou isso, não
Guido apenas me pediu como uma manelra de viabikzar os recursos que não estava
conseguindo botar de Caixa Urn.
l/giirci IOU/s. 70

Sem sombra de ddvidas, a postura mentirosa de Marcelo Odebrecht é
conturnaz. Além de faltar corn a verdade em scu depoimento original ao MPF/STF,
consegue falsear a prdpria versão inverIclica, subtraindo a sua obrigacão de manter a
coerência corn o depoimento prestado em sede de colaboracáo premiada.

Evidente que ao depor perante o TSE utilizou sua criatividadc ilIcita
para manejar o fundamento de "compra" de tempo de TV, ate então jamais
mencionado por

dc.
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esguecimento momentâneo, mas sim de prática de crime de falso testemunho e
de descumprimento a obrigação legal de dizer a verdade, na condiçao de
colaborador premiado.

Exatamerite assim dispôe a Lei n. 12850/2013:

Da Colaboracão Prerniada
Art. 4L, 0 jui poder a requerimento das partes, conceder o perdâo
jziditial, reduir em ate' 213 (dois teios,) a pena privativa de Iibe rdade on
siebstitul-la por restritiva de direitos daquele que tenha colahorado ejètiva e
voluntariamente corn a investigaçâo e corn o processo criminal, desde que (lejsa
colaboracäo advenha urn on mais dos seguintes resultados:
(..)
J' 14. j\Tos depoirnentos que prestar, o colaborador renunc-iard, na presença
de sen definsor, ao direito ao silincio e estard siqeito ao comprornisso legal c/c c/iser
a verdade.
Art. 19. ImpzitarJilsarnente, sob pretexto de co/aboratrio corn a Justia, a
prdtica de injraçc7o penal a pessoa que sahe ser inocente, on reve/ar info rrnaçöes
sobre a estrutura tie organiação crirninosa que sahe inver/clicasi
Pena - recliisão, de 1 (urn) a 4 (quatro) anos, e inn/ta.
E o Código Penal ao tipificar o crime de falso testemunho:

Art. 342. Fazer afirmacSo falsa, ou negar ou calar a verdade como
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo
judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juIzo arbitral:
Pena - reclusSo, de I (urn) a 3 (ties) anos, e multa.
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Portanto,
Marcelo Odebrecht perante o Tribunal Superior Eleitoral, reguer a defesa de
Dilma Rousseff não apenas seja desconsiderado tal depoirnento como meio de
prova no presente processo, mas tambérn sejam expedidos oflcios tanto ao
Ministério Publico Federal, como ao eminente Ministro Edson Fachin (S F)
para adoçao de medidas atinentes a prática de crime de falso testemunho
(art.342 CP), bem como para perda dos beneficios do regime de colaboração
premiada, a luz dos artigos, 40, parágrafo 14 e artigo 19 da Lei n. 12.850/13.

VI.ii) DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM ACOLHIMENTO A
QUESTAO DE ORDEM PELO PLENARIO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL

A) TESTEMUNHA DE DEFESA DE DILMA ROUSSEFF— GUIDO
MANTEGA

Guido Mantega, Ex- Ministro da Fazenda, refutou em seu
depoimento todas as afirrnaçoes mentirosas e falaciosas lançadas por Marcelo
Odebrecht e provou corn documentos

Como dccorrncia de deciso do Plcnano do TSE, em acolhimcnto
de Questão dc Ordem, foi coihido o depoimento de Guido Niantega, dctcntor de
mdiscutivcl credibilidade, renomado professor universitano quc também cxcrceu
relevantes funçöes pilbhcas, como Presidcnte do B\DT/S, Ministro do Planejamento,
além de ter sido

0

mais 1/ ngc 0 Moustro da Fazcnda do perlodo dcmocrtico do Brasil.

Guido Niantega refutou, uma a uma, tudas as atirmaçoes mennrosas
c fantasiosas lancadas exciusivamente por Niarcelo Odcbrccht.
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suposto beneficio concedido ao Grupo Odebrecht em razão da edicão da MP do
"Refis da Crise"

Em primeiro lugar, é imperioso sobressaltar que Guido Mantega, na
qualidade de Ministro da Fazenda, participava de reuniöes institucionais corn diversos
ernpresários, não somente da construcão civil, rnas tarnbérn energia, agropecuâria,
Confederacão Nacional da Indüstria, entre outros.

.\ relacao institucional corn o Grupo Odcbrccht realmentc cxistia,
isse porquc Sc tratava dc uma das majores empresas brasileiras c havia a necessidade de
estimulaçao do setor proclunvo Para que invcstirncntes fosscm feitos no Pals.

Todavia, Guido \lantcga retuta qualqucr heneticie ltle tenha side
concedide ae Grupo Odcbrccht em sua gcsto.

Corn cfcite, o dcnominado REFIS dii Crisc nile fei aprevade para ciuc
cmprcsas pudessern scr bcncticiadas, mas, na verdade, foi criado cm tuflCaO da grave
crise rnundial que acabou gerando dificuldade para as empresas cxportarcm scus
produtos.

Nessc ponto as cmprcsas iam trial c mie possulam crcdrte, cntao foi
precise c1uc 0 Governo as auxihasse dando crcdito, organizando 1)5 tributes
(parcclarncnto) — criando condicöcs para quc as cmprcsas pudcsscrn se rccstruturar,
cenforrnc bcrn dctalhado per Guide Mantcga em scu depoirnento:
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Depoente - Exatamente, eu posso dizer as pautas variadas q nos
sempre tivemos. Falamos,,. sei que é focado em 2014, mas posso dizer
que desde 2008, 2009, tivemos a questo de uma reaco a crise
econâmica e o governo foi muito ativo aqui no Brasil para impedir que a
crise tomasse conta do Pals e nós conseguimos. Isso irnplicou em formaçao
de grupos de trabaiho corn os empresários, reuniôes mensais, semanais. E,
dal para frente, 2010, cada ano se cooca urn problema. Seria o problema
cambial em 2011, polItica industrial em 2011, 2012, as concessôes, o
programa de concessôes, o financiamento para area de concessôes,
sempre houve uma pauta intensa, agora nunca fol tratada essa questao de
contribuicôes de campanha.

\ gêncsc da cnaç5o do REIlS da (rise foi assirn cxphcada em
detaihes pelo Ex-Nhnistro da Fa7enda:

Acontece que esse Refis, acho que todo mundo sabe o que é urn
Refis, e o Refis da Crise foi feito justamente porque o Pais
se encontrava enfrentando a grande recessäo mundial que
afetou todos os palses, e o Brasil menos, porque reagimos, mas
afetou também e os exportadores tiverarn diticuldadc de exportar
por alguns rneses;afetou todas as empresas brasileiras. Em 2009, nds
interrornpernos urn ciclo de crescimento e tivernos urn crescimento
negadvo, foi 0,2 ou 0,3 negadvo. Então, quando isso acontece, as
empresas vão mal e faltava crédito. AI,se vocé que recuperar o
pais,você tern que fazer urna série de programas, aumentar o
crédito, e al colocamos os bancos püblicos para aumentar o
crédito, porque os bancos privados se retraem, e assirn por
diante. Entre outras coisas, vocé tern que regularizar a situacão
tributária das empresas. As empresas, a pnmcira coisa que
fazem, é não pagar tributos. Isso faz parte e é correto por parte
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eu estimulo isso, mas quando eu dava aula L
explicava para os alunos: se você está dirigindouma empresa e
faltou dinheiro, o que vocé vai pagar? Vocêvaipagar os
funcionários, a folha de pagamento, fornecedores e vai pagar o
banco e depois vocé parcela o pagamento de tributos cjue é o mais
barato que sai. Entáo,eles pararn de pagar e se você quer recuperar a
econornia vocé tern que reduzir essasmilhares deempresasdo setor
coletivo( ... )e al fizemos esse Refis justamente para reestruturar
urna dIvida, permitir que eta seja paga e habilitar a empresa a
poder contrair novamente os créditos dela.

Guido Mantega foi especItico ao informar que o peclido de Marcelo
Odebrecht era de perdão da dIvida (anistia), o gue foi vetado peto Governo Luta, a
partir de formulação elaborada peto mesmo Guido Mantega:

Acontece que o gue a empresa, o Sr. Marcelo, a sua empresa e
todas as empresas exportadoras gueriam era urna outra
coisa. Eles tinharn urn passivo tributário que se originava do
crédito-prrnio de IPI —alias, o Ministro Herman conhece bern
esse fato. As empresas exportadoras, portanto todas etas,
vinham se apropriando de urn crédito tributário que, no
nosso entender, não era devido. Al, a Receita Federal ia lá e,
digamos, multava as empresas e elas entravarn na Justica. E
como a lei era urn pouco ddbia, tinha, digamos, flancos clue
permidam isso, elas, rnuitas vezes, acabavamganhando nos
tribunais. Entáo, todas elas estavam corn acfles na Justica e erarn
autuadas pela Receita, mas não pagavam isso. Mas o
entendimento do Judiciario, dos altos Tribunais cornecou a
mudar, cm 2002, 2003, os ventos mudaram e o entendimento
começou a condenar algurnas empresas corn isso. Então, as
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empresas se apressaram em tentar achar uma solucád. E al
posso ihe dizer que abriu-se uma discussão, náo corn a Odebrecht,
mas corn todo o setor exportador porque eles tinham acumulado
urn passivo, caso prevalecessern as decisôes da Justica, que era
grande. Eram 50(cincjuenta), 60 (sessenta) bilhôes. Acontece que
em 2007, o STJ, por 9 X 0 votos, dell parecer favorável a
Fazenda. 0 STJ, por 9votos a 0, deterrninou que a validade do
crédito-prêrnio era so ate 1990. SignilEica que de 90 em diante,
des teriam que pagar tudo aquilo que deixaram de pagar. Esse é
o grande objctivo. E houve uma grande dliscussão, aberta,
nacional, porque as empresas diziarn: born, nós temos urn
problema. E quando foi chegando 2009, o setor exportador teve
urna crise também porque parou de exportar. Mas quando o STJ
deu esse... tornou essa posicáo, al que eles ficaram nervosos, estavam
prestes a... Entáo... 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. Entáo,
valia de 90 para diante. Então, o que aconteceu? Por urn lado,
esses ernpresários tentavam negociar corn o Governo urna salda.
Eles queriam urna salda... eles queriam que a gente, digamos,
abonasse esse... fizesse algurna medida que pudesse elirninar esses
50 (cinquenta), 60 (sessenta) bilhOes, eles diziarn que jam quebrar, que
nEio-sei-o-que e tudo mais. Ai começou a discussão da Medida
Provisória n. 460. Eu you encurtarpara não ficar muito longo.
Então, essa medida provisOria criava o Minha Casa Minha Vida,
que era urna medida anticIdica, que era para combater a crise,
o setor habitacional criava muitos cmpregos, ajudava a rctornar,
e des discudram urna emenda no Congresso, na Cârnara e no
Senado, e a Cârnara e o Senado propOern a emenda, náo sei
exatarnente quem, rnas enfim, colocaram lá urn jabuti que nâo
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tinha nada a ver corn o objeto principal dessa niedidaç
mobilizaram asociedade. For exemplo, c1uando a medida foi para a
sancáo do Presidente Lula, ele recebeu urn monte de cartas,
cartas do Presidente da Federacão de Santa Catarina... tinha urnas
doze cartas dizendo: olha, a Medida n. 460 foi aprovada. Não
vete esse capItuoque dá a isencão de pagamentos para essas
empresas. Entâo, eu queria deixar claro que esse era o interesse das
empresas. Dc fato, a gente vinha conversando, des conseguiam
parecer de renomados economistas, fazendo cálculos, dizendo
quanto des jam pagar e tudo mais, so que o nosso
entendimento é que era devido acjuele pagamento. E al eu
encarninhei para o veto do Presidente. Recomendei o veto ao
Presidente e o Presidente Lula vetou. Vetou e, portanto,
frustrou essa expectativa gue eles tinham. Então, esse era o
objetivo da empresa e foi frustrado.

Guido Mantega explicou tambérn que posteriormente ac, veto àquela
anistia, foi projetado e aprovado o REFIS da Crise, que nada mais é que urn
parcelamento para indmeros setores da indiistria e do rnercado dos débitos existentes,
scm nenhum perdão, nem anistia, corno pretendia Marcelo Odebrecht:

Agora, em seguida veio o Refis... é claro gue todos
gue tinham passivo perguntaram e puderam entrar no Refis e
puderam, digamos. parcelar. Mas houve uma dIvida, a dIvida foi
consagrada. E eles tiveram gue pagar essa divida. Quando vocé
faz urn Refis, o senhor deve conhecer bcrn, você dá desconto de
multa... Mas isso todo Rcfis é assim. Então, tiveram dcsconto de
multa e tal. Sd que pagaram aquilo que... eu me lembro que a
Odcbrecht mandava os cálculos. FAa dizia: náo,se aprovar essa
emenda, eu náo pagar nada, you pagar 500 (quinhentos) milhdes.
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Mas, se vetar, you pagar 3(três)bilh6es. E, de fato, tve qie
pagar 3(três)bilh6es. 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
considcrado benefIcio. Não, o benefIcio que eles queriam náo foi
concedido. E eu posso ihe dizer o seguinte: está tudo
documentado, toda essa batalha, essa mobilizacao clue des
fizerarn, a posicâo da Câmara e do Senado. Hoje em dia é fad,
a gente consegue pegar as medidas provisórias, pegar o histórico
e eu ate, se for interesse do Tribunal, posso ate juntar tudo isso
porque isso é prova de que o intcresse deles era outro, e não
conseguiram. Então, não entendo como vocé diz que aprovar o
Refis da Crise (chama o Refis da Crise) possa ter sido urn
benefIcio. Entáo, também não posso entender como teve uma
suposta retribuicão, que na verdade não teve, c essa retribuição,
se me permite observar, C muito estranha.

Dessa forma, fica clarIssimo quc oEx Mnustro da lazenda fui
cnf/ttico an defender que não houve qualquer favorecimento corn a aprovação do
REFIS, isso porgue foi de sua iniciativa o veto presidencial ao item da MP 460
gue concedia a anistia desejada pelo Grupo Odebrecht, guc the beneficiaria.

Guido Mantega chegou a afirmar quc as ilaçOes de Marcelo
Odebrecht sáo uma peca de ficcão grosseira:

'ii,itio, isso / 11171(1

pez /e/u2o.

111(1//JO. duds, se

Ive /)e1'/IIitC. 1/171 p01/CO

rosseira. L T,jjjp.j (IC /7/CC/U.

2 refutação - sobre a afirmaço mentirosa e falaciosa feita pot Marcelo
Odebrecht de gue teria pedido pagamentos a João Santana e Monica Moura, via
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ingerência sobre doaçOes eleitorais

iranspassanclo a clucstao fantasiosa cia cxistncia de c1ualc1ucr
contrapartida, é neccssario sobressaltar quc 0 1 x-\[in1stro da Fazcnda, Guido Mantega,
efctivarncntc participou da campanha cleitoral dc 201 4,toda ja, somcntc na preparaçac)
do programa dc

govcrno sobrc polinca economica, scja para elahoracao dc dircrrizcs

progratnaticas, scja na prcparaco da candidata e

0

acompanharncnto cm debates c

comIcios, corno destaca cm scu depoimcnto:

Depoente - Sim, eu tive participaço do ponto de vista da area
econômica, ou seja, eu nâo coordenei a campanha, nâo me envolvi nos
recursos da campanha, porém, como todas as demais campanhas, desde a
campanha de 99, eu tenho uma participaçâo formulando propostas
econâmicas, ajudando a preparar a candidata nos momentos de debate,
dando respostas na area econâmica, em muitos momentos gravando fumes
que os marqueteiros decidiram. Entao, sim, tive, mas, digamos, focado
nessa questao econômica.

Em rclaçao a supostos pcdidos dc pagamento a Mornca Moura

C Ioao

Santana, inforrnou Cjcudo Mantega c l ue realmente tcvc muito contato corn os
protissionais dc Marketing, todavia NUNCA tratou de qualquer pagamento no
contabilizado, dcstaca Sc:

'fJuiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor nunca particiou
de nenhuma con versa corn eles em relaçao a quanro des
seriam pagos pelo servico deles, conrrataçiio deles mesmos?
Depoenre—Niio. Njo parricl,iei. (..)"

Cop/a de documento eletrdflico corn assinatura digital. Protocolo 348112017 - Signatdrio(a) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - Data/Horn 08105/17 - 22:11:07

(:0 i.i (;\C

o

(:OM A FORCA DO POVO (PT_PNIDB_PSD-PIPR- PROS PDT-PCdoB PRB)
DILNI.'. - PRLSI)LN1 \ / NIJCIIFI. I'EME:R - \'ICF
1EXTCL

8424

Advogado (Flivio Caetano)—Ai ntirn segundo mornento, o Sr.
Marcelo tarn bern afirma que ele seria oresponsave1 por pagar
serviços publicithrios a João Santana a partir de urn acordo frito
em 2008 corn Antonio Palocci. 0 senhor sabe de alguma coisa
sobre isso?

Depoente—Näo renho o menor conhecirnento disso.

E enfatiza Guido Mantega:

Advogado (Flávio Caetano) - E al contnuando no depoirnento, etc
afirma que a partir de 2011 o senhor passaria a ser o responsve!

P01 pedir

a etc os pagarnentos a ]oão Santana, que poderiam ser medtante doaqo
ao PT, ou Caixa 2. 0 senhor pediu alguma vez

do

Sr. Marcelo Odebrecht

que pagasse o servtço do Sr. Joäo Santana?

27
Depoente - Nâo pedi. Em 2011 é estranho, porque em 2011 vocè no
tern campanha, nào tern nada. Entäo, se houvesse alguma coisa podeha
usar os 50 (cinquenta) rnilhöes, flcticios 50 (cinquenta) rnithöes. Ento, em
2011, näo conversel oem em nenhurna outra época corn o Sr. Marcelo
sobre essa terndtica.

Fl. 27 do depoimento de Guido Mantega

COpia de docurnento eletronico corn assinatura digital. Protocolo 3481/2017 - Sig natdrio(a) RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - Data/Flora 08/85/17 - 22:11:07

(()L1 0 \ C O (;oM A FORc\ DO POV() (PT_P 1 1) B-PSD-P P-PR- PROS-I'Dl- I'("doB PR B)
DTLM.\ - PRFSID[NL\ / \1!CIIIL 1NNILR

\'ICI

8425
Advogado (Flávio Caetano) - E al ele volta a af(rmar que em 201 -al
ele 6 especifico nas eleicöes de 2014 - o senhor era quem autorizava dc a
realizar pagamentos a Joäo Santana. 0 senhor confirma?
Depoente - No confirrno, no autonzei nenhurn pa gamento, no me
miscuI nessa questo.

_\demais, afirrna tambéni (uido )\Iantega c1uc a Rcprcscntada Dilrna
Rousseff N L NCA ihe fez nenhurn comcntano sobrc pagamentos devidos ao casal de
T

)\larquetciros:

Jiiiz Auxiliar .EIeitoral

Lniendi. 1"m re/at-do ei PI'esilI/IteDI/ma, 0

seciuior .cahe seem cl/gil/n momento a A[ónii 1 loitra LYbrI/va cli,'e/auiieii/e a
Precicleii/e. oil 1.150 cPegoii ao l'onh/Ijnen/o

(10

59/1/10/,

il

pn2prnl

Presi'11'n/e ]ii/aii(10 em re/ac/b cios ,mI/yJ/lete/ros mm 95t(/(9iJ/ 5911(10 pa os, 0/i
(l/lf/111/ co/sd 1/9559 59/1/1(11)?

Depoente—Näo. A Presidente näo corn entou sobre isso.

Sobre este ponto, vale lembrar que ate mesmo Marcelo Odebrecht
confirma a informação de que a Presidenta Dilma Rousseff não tratava de gualguer
guestão dc pagamentos, conforme [Is. 38/39 do depoimento de Marcelo Odebrecht:

0 SEN!-IOR A/L4RCELO BY4FIL4 ODE BRECI-IT (depoente): Milo,

sobre ... isso cil en p0550 assegurar, ne/a hem ... 0 que e' quo p0550 assegurar?

minha parre - de minha parte -, eu nunca .. . eu nunca sinalizei
para ela, nern ela sinalizou pra mirn gue conhecia da onde
vinharn ou por gue dessa dirnensâ'o de recursos. Então ... ate' porgife
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c/a corne'ou a cuidar,

digarnos assirn, da re/ap'do - porgue 2010 ela praticamente nem olhou

as finanças, acho gue rodos os pedidos de doaçao foram feitos
por Lula, Palocci. ela nern se envolvia em 2010.EntIo, a parrir de
2011, eu nunca rive urn pedido deJa de contraparrida especIfica.
Entc/o, do ponto de vista c/c i/ega/idade, por urna qucstc7o de unia contrapartida
eipec(//ca - isso oil

p0550

assegurar quo nâo teve, OLT SE/A, A

PRESIDENTA NUNCA ME PEDIU NEM NUNCA
SINALIZOU OUE CONHE CIA NADA DE COMO ERAM
ESSES RECURSOS (..)gr/b nosso,)
Mais a frente Marcelo Odebrecht real3rma que Dilma Rousseff náo
tratava de questôes de captacáo ou mesmo de pagamento de recursos para sua
campanha, conforme fls. 40/41 de seu depoimento:

o SENFIOR IvJARCELO BAHIA ODBBRE(IHT (depoente): Born, vu

von ... obviarnentc que em meus re/atos eu five o cu/c/ado de ser rnaisfictua/ Essa
questJo c/a irnpressâo 6 o seguinte: eu acho gue ela. em 2014, pelo estio
deJa, continuou distante. Eu c//go isso, porquc en me /ernbro que cu five
uma conversa corn c/a, no inicio de 2014, cm que en disse para c/a que c/a dcveiia
se envo/ver mais, e o Edinho jci tinha conversado corn/go, jd f/nba dito a
c4Jicu/dade que tinha de arrecadar recursos, e en f/nba ate rncntionado para c/a.
"Presidente, cii acho que a scnhora deveria se envo/ver e clever/a pcdir para os
empresarios doaçâo. Porquc on aclio que, se a scnhora c/Jegar ... " Eu ate' Ja/ei
para c/a: "Sc a senhora chegar c pedir cinco rni/bocs, de.' mi/hoes para urn
ernpresário, c/c vai c/ar. B/c não vai conseguir negar urn pedido para urna
Presidente da Rcpi/b/ica, es/a certo? Agora, se a senhora nâo Jic.,er i550 c outra
pessoa a son rnanclo JrJ/ier esse pediclo, c' capeif , c/c c/c escutar do crnprescir/o urn
pedido dc contrapartida que a senhora nâo vai gostar c quo a senhora nOo vai
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ace/tar. Entâo, eu ac/jo o seguinte, a senhora tern a /egitirnidade para dir coisas
que ta/i'e outros n/ic tenharn". Eu acho que, pe/o esti/o dc/a, e/a continuou scm se
envo/ver rnsso.

larnpouc() terla Guido T\ Ian tega Sol icitado pagarncntos nto
contahilizados a partidos coligados ou c1ualqucr ingerência para peclidos de doaccs de
camp a nba

Guido \Iantega, asscgurou a este I. juIzo c1ue nao teve ncnhurn
cnvolvirncnto corn arrccadacao de recursos para campanha, pois a captacto se dava
apenas peic) tesoureiro da campanha Sr. lidinho Silva:

Depoente - No tive, A arrecadaço de recursos, o senhor falou?
Juiz Auxiliar Eteitoral - Sim, captação para a campanha.
Depoente - Captacáo de recursos para a campanha, no, porque a
campanha tinha urna coordenaço e urn tesoureiro. Cabia ao tesoureiro
6
-552j1-6C'.007C ;-ac'e':o de C-:do Marrega

Dar

e4

\firrnou Guido Mantega que amais tcria convcrsado corn Marcelo
Ocicbrecht sobre doacao de lOU rnilhdcs de rcais ii campanha de I)ilma-Tcmcr:

COpia de documento eletrônico corn assinatura digital. Protocolo :3481/2017 . Signatario(a) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - Data/Hora

1 08105/17.22:11:07

OLIC-V1, \0 GOM A 'ORG \ DO POVO (P1' PMDB-PSD-PP-PR-PROS-PD'l-PCdoB-PRI3)
C
DILM.\ - PR[SIDFN'1 \ / MIC!IFL 'IN\IlIR

VIGI:

8428
Advogado (Ffávio Caetano) - 0 senhor j6 respondeLi pa4:e de:
pergunta, mas eu quero refazer. Ee afirma tarnbrn no depoirnento que,
em 2014, dc terla acertado corn o senhor que a empresa dele

disponibilizaria 150 (cento e cinquenta) rnilhöes. Os tais 50 (cinquenta)
mUhOes que dc atribui a contrapartida do ReOz da crise em 2009, mas ele

disse que seriarn mais 100 (cern) mWiôes em 2014. Ele chegou a dizer
algurna vez pam o senhor que a empresa estaria disposta a contribuir corn
100 (cern) rnilhöes para a campanha presidencial?
Depoente - Jarnais falou cornigo de 100 (cern), 50 (cinquenta), 150
(cento e cinquenta) mflhöes para a campanha.

Dessa maneira, corn subsIdio no depoirnento prestado por Guido
Mantega, bern como pela juntada de docurnentos pelo depoente, é possIvel inferir corn
total certeza que as ilacöes feitas por Marcelo Odebrecht são arvoradas apenas em
suposicôes sern qualquer embasamento, são criacöes dignas de urn ficcionista que,
segundo as próprias palavras do Ex-Ministro da Fazenda16:

"Eu

tenho a irnpresso de que o Sr. Marcelo é urn

ficcionista frustrado. Ele deveria ter entrado para essa
pro fissão, porque ele cria fatos e a rnaioria deles
inverossIrneis. Enrão o que posso dizer é isso."

36

FL 26 do depoimento de Guido Mantega.
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MOURA, JOAO SANTANA E ANDRÉ SANTANA

Joao Santana e Mnica Moura prestaram depoimento
testemunhas de juIzo, e, como colaboradores premiados tinham a obrigacão legal de
dizer a verdade em relacao a depoimento já prestado ao MPF e homologado pelo STF,
e em relacão aos ditos documentos de corroboraçSo. Não cumpriram corn sua
obrigacão legal.

De inIcio, cumpre destacar que Joao Santana e Monica Moura:

a)

Fizeram afirmac(5es falsas ao TSE sobre suposto pagamento em

caixa 2 de servicos publicitários prestados em 2014 e que a canclidata
Dilma Rousseff teria prévio conhecimento;
b)

Monica Moura e Joao Santana, como colaboradores premiados,

deveriam ter anexado aos autos os documentos de corroboracao,
todavia, NAO TROUXERAM NENHUM DOCUMENTO AO
PROCESSO, o que comprova a leviandade de suas afirmaçOes;
c) Joao Santana e Monica Moura são contumazes sonegadores de
impostos, tendo criado offshore Sheilbill Finance, corn conta no
exterior no Banco Heritage na Suica, desde 1998 (ou seja exatos 19
anos), sem conhecimento da Receita Federal brasileira e sem
recolhimento de impostos no Brasil
d) Joao Santana e Monica Moura, ao contrário do que afirmam em
juIzo, dveram LUCROS ELEVADISSIMOS EM 2014, como
comprova o Relatório de InformacSo de Pesquisa e Invesdgacão
elaborado pela Receita Federal em 11 de dezembro de 2015 e juntado
a isa. Vara Federal Criminal de Curitiba, bern como aos presentes
autos;
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e) joão Santana e Monica Moura não receberam qualquer

pagamento da Odebrecht em 2014 referente a campanha da chapa
Dilma-Temer, mas sim para a campanha eleitoral realizada no Panama
e tinanciada pela Odebrecht, conforme previamente declarado ao Juiz
Srgio Moro. Receberarn em dinheiro no Brasil, pois não ha qualquer
comprovante de pagamento no exterior na conta Sheilbill pela
Odebrecht;
t) Joáo Santana, Monica Moura e Odebrccht desenvolveram uma
espécie de "joint venture" para a realização de campanhas no exterior,
em paises de interesse comercial da Odebrccht, que financiou
campanhas politicas, com pagamentos em clinheiro c em conta
bancãria, para campanhas em El Salvador, Angola, Venezuela e
Panama, onde também se caracterizou sonegacão fiscal. Segundo o
advogado tributarista, Igor Nascimento, que representa os
publicitãrios, as empresas dcles teriam recebido entre 2004 c 2014,
aproximadamente 170 milhfles de reals no Brasil e 340 niilhôes no
exterior.

Inicialmente, antes de qualquer consideracão aos depoimentos
mentirosos dos milionários Sócios Proprietários das empresas Polis Propaganda
Marketing e Santana & Associados, é importante e necessário ressaltar que a análise
recairá sobre depoimentos de pessoas que estão entre os meihores profissionais
de propaganda e marketing do Pals, senão os meihores.

Portanto, é preciso muita cautela, pois referidos depoimentos mais se
parecem corn o roteiro de uma niinisséric de pura ficçao, daquelas onde os "autores"
são também Os "atores", principal e coadjuvante, e, ainda, foi "criado" em dma póstrauma (entenda-se pós trauma como 'nicâo e acordo de de/açâo na operacJo lavajato')

COpia de documento eletrönico corn assinatura digital. Protocolo 3481/2017 . Signatário(a): RENATO FERREIRA MOURA FRANCO . Data/Hora 08105117-22:11:07

/1

(:01.1 GA C:o (0M A FO RC \ DO POVO (PT-PMD B-PSD-P P-PR PROS-PDT-I'CdoB PRB)
DILM,\ - PRISIDLN1A / \IICFII11. 'llNIIR

VICE
E1ETrpL

A rnetáfora 'tós trauma" fica consumada através da
gradual do conteddo das notas divulgadas a imprensa e dos depoimentos prestados
desde a prisão dos mesmos. Basta assistir os videos e/ou icr as riotas divulgadas a
imprensa pelo Sr. Joáo Santana, na qualidade de Presidente da Polls Propaganda37,
assim como os depoirnentos prestados a Policia Federal 38 ; aqueles antes da
condenacao 3 ' pelo Juiz Sergio Moro, e aquele prestado ao mesmo Juiz, após decidiremse pelo acordo de delaçao premiada.

Ainda, se referido roteiro — depoimentos —, fosse filmado e gravado
sob a "direçäo"de seu "autor"e também "ator", corn todo o grau de perfeccionismo
e exigência costurneira que o "diretor" sempre dispensa para atingir o sucesso,
certamente seria a minisse'rie corn maior nürnero de pontos rnedidos pelo IBOPE,
mesmo que veiculada fora do horário nobre.

Todavia, infelizmente o Senhor João Santana e sua esposa, Sra.
Monica Mourn, não se descontaminaram das excelentes habilidades que possuern na
area da propaganda e marketing quando prestaram os depoirnentos ao TSE e, por isso,
confundiram a ticcáo corn a realidade, cuja verdade será agui detaihadamente
demonstrada, através do apontamento das contradiçOes e mentiras existentes
nos próprios depoimentos prestados, assim como as discrepâncias existentes quando

37https://www.youtube.com/watch?v=bwlIIPiQWcc
http://www.jornaIgrandebahia.corn.hr/2O16/O3/nota-da-poUs-propaganda-nega-caxa-2-e-criticareportagern-da-revista-veja/
'8 http://poiiti

ca. estadao.corn,br/bogs/fausto-rnacedo/eia-o-depoirnento-de-joao-santana a-poIica-

federal/
39http://www.novonoticias.corn/pohtica/juiz-sergio-rnoro-condena-joao-santana-rnarguetefto-do-pt
"https://www.youtube.com/watch?v=RVbYr3Jw12M
httPS://WWW.VOLitube.com/watch?v=8R CKA5chrnO.
httPS://WWW.YOUtLibe.com/watch?v=SRECdah6-bg
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comparados corn depoimentos de delatores da operacáo lavajato, alguns dos
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também prestaram depoimento neste processo.

Evidente que se trata do esciarecimento da verdade dos fatos
relacionados aos depoirnentos nos quais os declarantes faltararn corn a verdade,
o que pode set visto claramente ate nas entrelinhas dos prdprios depoimentos.
Vej amos:

De forma aparentemente combinada, a Sra. Monica Moura ressalta
que41: "(..) Eu sabia porguê era muito organizada, sempre liii muiro ..... " (grifamos).

Embora se julgue 'muito organizada", e assim também fosse
considerada pelo Sr. Joiio Santana em várias passagens, e ate mesmo por delator da
Odebrecht que elogia

Os

seus trabaihos, náo apresentou nenhum docurnento

cornprobatório do gue declarou, sendo que existem diversas diferenças e
inconsistências entre os nñmeros gue deveria controlar, e agueles gue diz ter
acertado corn o partido /tesoureiro / campanha.

Tambérn, não são compatIveis suas declaraçOes relacionadas a
valores, datas, locais de recebimento, corn agueles declarados pelos delatores da
Odebrecht, o que seth detaihado adiante.

J a o Sr. Joao Santana, diz42: "(..) Por urna profunda incompetência e
inapeténcia guase para tratar de iiegJiios e de ni/rneros, en rararnente on quase nunca partidpava
clesses ace rtos, ate' porque tarnhe'rn tinha a sorte e a cornodic/acle e a conjiança de Monica, que e'
extrernarnente o contrcIrio de rn/rn nesse aipecto, na pessoa, que era mm/ia soc-ia, que tratava dos
c/eta/lies, mat c/ar o encarninharnento politico, tim, e corn nenhurn cliente eu tratava c/c nürneros..."
(grifamos).

42

Folha 19 da transcricâo do depoimento
Folha 6 da transcricào do depoimento

Cdpia de documento eletrdnico corn assinatura digital. Protocolo :348112017- Signatario(a) RENATO FERREIRA MOURA ERANCO . Data/Hora :08/05117- 22:11:07

CO LI (; \ çAO COM \ FORC\ 1)0 POVO (PJ -1MDB-PSD- PP-PR- I'ROS-PDl-PCdoB-P RB)
--

1)IIM - PRFSIDFNT\ / MICIILI. 'IIN1IR VICN

e

8433

Muito embora conste em seu pefi/ biogr4fico43 que: "(..) ganhou o ape/ido
de "Patin/jas' Nâo por serpäo duro - e' ate' mao aberta -, maspor exercer, "corn tiraniajiscal ünica,

o posto de tesoureiro do grimio estudanti1' nos clias de hoje temos que concordar corn sua
quase incompetbncia para tratar de negócios e ndmeros, pois na tentativa de envolver a
Presidenta Dilma no suposto caixa dois da Campanha Presidencial em questáo, disse as
maiores aberraçoes em termos de administraçáo, que somente fariam sentido em urn
capitulo humorIstico da minisserie, de haixzsirna qualidade em sen rote iro, que é o que mais se
assemeiha a seu depoimento.

Aqui comecam as contradicóes, e as mais graves gue necessitam
amplos esciarecimentos, pois resultaram na maior inverdade declarada de forma
leviana e scm qualquer fundamento ou comprovacão, por ambos, de que a Prcsidente
Dilma Rousseff dnha conhecimento da existbncia de caixa dois na Campanha
Presidencial da Chapa Dilma/Temer.

Tal declaracáo infundada serviu apenas para dar manchetes d/imatórias
sobre a Presidente Di/ma e, talvez, se ficassem sem os esciarecimentos gue virão na
seguência, poderia influenciar negativamente o Julgamento da presente
clemanda.

E fficil entender que náo prospera a tentativa rebuscada que o Sr. Joao
Santana elaborou para envolver a Prcsidenta Di]ma, em urn caixa dois que nunca existiu
na Chapa Dilma/Temer na disputa presidencial de 2014, conforme dernonstraremos
abaixo corn o simples gruparnento de trechos de scu depoimento, onde menciona
espcciticamcnte este assunto:

Quando o Juiz Auxiliar, Doutor Bruno Cesar Lorencini,
questlona:
' Joo Santana: urn rnarqueteiro no poder; Luiz Makiouf Carvaiho; 1 2 Ediço, pg. 40/41, Editora Record
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"(...) em relaçâ'o a Presidente Dilnia, ela sabia que parte dos

valores que erarn pagos pelo marketing politico eram pagos de
forma nâ'o con rabiizada, por caixa 2? 44
A resposta foi:

"Infelizmente, sirn, sabia. (.) Então eu
dig-o, infelizrnente sim, ela sabia e eu
queria dizer que exatarnenteporisso que
nós estarnos aqui discutindo ou
desvendando (..)"

Note-se. Exce1ência, gue sem nenhum argumento de prova, "e corn
injè/icidade", ele diz que a Presidente sabia!

Mas o que chama atencão, aqui, é o fato dele ressaltar como principal
motivo pelo qual ele estava LI, depondo, set envolver indevidamente) a Presidente
Dilma em urn suposto caixa dois na Campanha de 2014.

Mais adiante 45 o Ministro Herman Benjamin questiona:

"De novo, corno a sua esposa, a Sra. Monica Moura, esta é uma
afirmaç[io do senhor que tern urn forte cornponente de nov/dade neste
processo como urn todo. ( ... ) Entlo you repetir a pergunta do Dr.
Bruno. 0 senhor afirma que a Presidente infelizmente sabia?

A resposta foi:

Folha 15 da transcrico do depomento
Folha 16 da transcrico do depoimento
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"Certo. Repito."

E continua o Ministro Herman46:

"0 que o leva a esta con vicc5o tâo categórica, que laws? Isw foi
tratado diretamente corn a Presidenre?

A resposta foi:

"Foi. Inicialmente comi-o e infeiizmenre. Comigo num prim eiro
mom en to..."

Ministro:

'Ji naquela prim eira reuniao?47
A resposta foi:

' Folha 16 da transcricào do depoimento
47

Folha 11 da transcricào do depoimento
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"Abril e maio quando falei da.... Quando ela me disse que estava
organizando tirna forma de validarpagarnento que no (sic) iria
evitar os atrasos e, talvez, pelaprirneira vez eu id ser seu (.) que ia
ter urn pagamento que eu ía receber anrecioadamente nessa
campanha. Nesse momento estava claro que era caixa 2, estava
claro. Entäo esse é urn prim eiro fato.
Depois, quando isso n5o se curnpriu, chegou agosto, já duranre
perlodo de reah'zaçio, gravaçöes. Eu falei com a Presidente
Dilma: Presidenre, a senhora meprometeu, zima vez estava
sozinho, outra vez no Palácio da Alvorada, a senhora prornereu e
isso nJo se curnpriu, so zima pequena partepara ser realizado, tern
urna divida ainda grande, ii vai corneçar o pagarnen to oficial,
porque já está constituIdo o comitê financeiro da carnpanha, nós já
assinarnos contrato corn o partido, corn a coli racbo e essa parre
prornerida, que seria irnporran re, inclusive, para imobilizaçbo
inicial, porque ralvez urna campanha corn eça rn uito rnais cedo e
con tarnos corn urna estrutura que nbo está acontecendo. Enrio,
mais urna vez isso foi tratado.
E quando, seternbro ou outubro, jiperro do final do prirneiro
rurno, ( ... ) entbo voltamos a falar sobre esse assunto.

A resposta de joão Santana náo apresenta nenhurn argurnento
convincente de que a Presidente estava tratando de urn suposto caixa dois.

Talvez o depoente por estar, eventua]mente, insinuando naquela
ocasião a possibihdade de urn recebirnento por fora, agora tenta inverter a realidade dos
fatos.

Aquilo que o depoente charna de "Esse é o prirneiro faro", jarnais
pode ser entendido que "estava claro que era caixa 2".
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0 fato da Presidente (segundo o depoente) di2er qu estava

organizando uma forma de validar pagarnentos, e que ele ida receber
antecipadarnente, tern conotaçSo absolutarnente inversa.

Pois estaria pensando a candidata em validar o que supostamente dia
o depoente que seria urn caixa 2?

Ainda: Irnagina o depoente que receber antecipadamente é antes de
emitir a nota fiscal, ou ate mesmo, scm emidr a nota fiscal?

J amais! Antccipadarnente neste contexto, fica evidcnte que é scm
atrasos corno na Campanha anterior, talvez ate referindo-se que pagana a ernpresa do
depoente antecipadamente aos dernais fornecedores, nunca supondo ou referindo-se a
pagarnentos através de caixa 2, o cjue nunca existiu.

Ainda, corrobora o entendirnento distorcido do depoente, ou meihor,
contradiz "a sua mirabolante construcão", o fato de que "isso njo se cumpriu", ou
seja, os pagarnentos continuararn scndo efetuados corn atraso (pagarnentos oficiais,
evidente!).

Erra novamente o Sr. Santana quando declara que "chegou

agosro ..... já val coxneçar o pagamenro oficial...... . entbo mais uma vez isso foi
tratado".
Em Agosto já haviam começado os pagamentos a empresa do
depoente, que recebera naqucic rnCs, R$ 25.000.000,00 (Vinte cinco niilhdes dc reais), o
que equivale a 35,7/o do total da Carnpanha, cm parcelas pagas nos dias 05, 11, 20 e 29.
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Talvez entendendo que as respostas do depoente no eraj,
convincentes, como estarnos dernonstrando agora, o Ministro Herman
Benjamin prosseguiu:

MINISTRO:

"Mas o arraso a que faz referência poderia ser arraso gen6rico48.
Disse o Sr. Joao Santana:

"Mas nesse caso esrava implIcito e explicito que näo era o atraso
oficia], porque a campanha estava saudando seus comprornissos
rehgiosarnente" (grifamos).
"Existe urn borderó, está atualizado, que os candidatos tern acesso,
é ate exiência do próprio Tribunal Eleitoral, onde mostra os
pagarnentos (..)"

Mais uma vez os fatos reais se distanciam das declaracôes do Sr. Joao
Santana, pois:

Jamais poderia estar "impilciro e expliciro" que nâo era o atraso
oficial a que ele estava se referindo, pois ao contrário do que ele
declara, ospagamentos oficiais - e ünicos -, estavam sendo
efetuados corn atraso, e nao religiosamente corno diz o Sr.
Santana, conformc pode-se verificar na tabela a seguir, elaborada a
pardr da prestacão de contas da Chapa Dilma/Temer:

48

Folha 18 da transcricào do depoimento
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N° NF

Dias
Data do
Vencimento
Valor R$
(c/apresentacao) Pagamento ___________ Atraso

3

04.08.2014

05.08.2014

5.000.000,00

1

4

06.08.2014

11.08.2014

5.000.000,00

5

5

18.08.2014

20.08.2014

5.000.000,00

2
3

6

26.08.2014

29.08.2014 10.000.000,00

7

27.08.2014

03.09.2014

5.000.000,00

7

8

04.09.2014

16.09.2014

2.000.000,00

12

9

08.09.2014

30,09.2014

9.000.000,00

22

10

08.09.2014

03.10.2014

9.000.000,00

25

12

14.10.2014

21.10.2014

5.000.000,00

7

16

20.10.2014

29.10.2014

5.000.000,00

9

17

20.10.20141

21.11.2014

5.000.000,00

32

18

20.10.2014

24.11.2014

5.000.000,00

35

TOTAL

8439

70.000.000,00

Ainda, além de não existir o referido borderô citado pelo Sr. Joáo
Santana, podemos dizer que é urna pretensão muito grande dde,
imaginar que a Presidente da Repdblica, em plena campanha para
recleiçáo, acompanharia pessoalmente os pagarnentos a empresa
dele, caso realmente existisse o referido border. Ressalta-se que, o
Sr. João Santana sequer acompanha as contas de sua própria
empresa, conforme afirrnou várias vezes em seu depoimento.
Então, deveria a Presidente acompanhar e ter conhecimento das
contas de Campanha, urna vez que existe comité financeiro e
tesoureiro designados especificarnente para isso?

No entanto, neste tdpico — após tantas afirrnacfles infundadas,
infeIirrnente temos quc concordar corn o Sr. Joáo Santana em dois aspectos:

(i) Somente nos tempos do grén'uio esmdantil do colégio Jesufta Antonio
Vieira, tempos em que "d.izem" exercer corn tirania fiscal Onica o posto de
tesoureiro, é quc, talvea, pudesse opinar sobre nOmeros;
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:
(ii) Ele está absolutamente certo quando diz que tern "u-ma profunda
incomperência e inapetência quase para tratar de negócios e de
námeros" (talvez no seja adequado o "quase").

Ainda, talvez percebendo que o Sr. Joao Santana era mais urn
depoente que estava trazendo aos autos somente presunçOes, no entanto de uma
forma meihor elaborada, corn uma construço mais rebuscada visando não
deixar transparecer as expressOes "eu acho que a Presidente sabia", "eu
imagino que a Presidente sabia" ou "o entorno da conversa levaria a uma
cornpreensão de que se tratava de Caixa 2", corno tantos outros fizeram, o
eminente Relator Ministro Herman Benjamin concluiu seus questionamentos
sobre o assunto — caixa 2, conhecimento da Presidente Dilma — corn a
pertinente e derradeira pergunta49:

"Em algum momento o senhor usou a expressão Caixa 2para a
Presidente?

A resposta foi:

"E ate desnecessário. 0 termo Caixa 2 é desnecessário, porque é
uma rorina tho clara... Eu nio me recordo de ter usado nunca a
expressãopor absoluta falta de necessidade, porque era tudo muito
claro, mas falar caixa dois, exaramente a pala vra, näo. Nem eu
gosro deproferir essa palavra e acho que nenhum candidato gosra.
Ela enr5o muiro menos" (grifarnos).

Foiha 18 ca transcricào do depoimento
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A resposta ofertada pelo Sr. Joao Santana a pergunta derradira s6bre
o tema, efetuada pelo Ministro Herman Benjamin, deixou absolutarnente claro e

cristalino que, devido "as parcerias" que a empresa "Po'/is" teve/tem corn a Odebrecht
em vários Palses da America Latina, normalmente em perlodos eleitorais, conforme
sabe-se agora, para ele — Jo.o Santana, o termo Caixa 2 é desnecessário, 'porgue é
uma ro tin a tflo clara... ".

Ainda, ern urn momento de realidade, felizmente o Sr. Santana
reconhece ao Ministro Herman, que a Presidente Dilma sequer pode escutar a palavra
"caixa 2" (quanto mais, então, participar de urn negócio espfirio desse tipo).

Em relacao ao depoirnento do Sr. Joao Santana, tendo ern vista que o
mesmo tern bastante sincronia corn aquele prestado peE Senhora Monica Moura, não
ha mais o que esciarecer, pots, para não ficar repetitivo, as questfles de valores, datas,
interlocutores, recebimentos, pagamentos e outros assuntos, apresentaremos adiante as
devidas contestaçfles, quando tratarernos das respostas ofertadas pela Sra. Monica.

Em relacão a Monica Moura, que se dliz organizada e, ao que parece,
é mais experimentada corn a parte adniinistradva e financeira da crnpresa Polls, o
principal a destacar refere-se aos valores por ela dcclarados a esse Juizo, verbalmente
sem nenhum docurnento de prova, que não conferern corn ncnhurn outro ndmcro
declarado pelos delatores da Odebrecht, na operacão lavajato.

11-i dliscrepãncias enormes que não se sustentarn, ou meihor: que
tornam seu depoirnento praticamente sem validade, sern nenhurna fidedignidade.

Estamos fazendo referCncia a nOmeros, o quc ate na ficção nCo pode
apresentar diferencas, pois corn diz o ditado popular, "dots mais dots, são quatro"!
Nas contas pcculiares de Monica Moura, as vezes é urn, em outras são 8, quando não
esquece e não tern registros, etc.....E tudo na "casa dos milhOes".

COpia de docunlento eletrônico corn assinatura digital. Protocolo 3481/2017- Signatario(a) RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - Data/Hora : 08105/17 .22:11:07

EL

CO1IGACAO COM A FOR('1\ DO POVO (PT-PMD B- PSI) PP-PR-P ROS-PDF PCdoB-PR B)
DI1N1.\ - PRFSIDEN1A / MICIII1. TNMIR - VICI
MIT

Fh,

7777M,

U'VA

8442

A seguir, passamos a apresentar sérias inconsisténcias existentes no
depoimento de Monica Moura , de extrema relevância e devem ser consideradas no
julgamento da açSo:

r Já na inforrnacSo do valor total da Campanha (segundo diz a Sra.
Monica), cia despreza R$ 5.000.000,00 (cinco niiih(5es de reais) como
se fosse algo totalmente irrelevante, quando fala que "a valor total era

100 (cern) mi/hoes, o valor cobrado, 105 (cento e dnco) para ser mais exato
Chama a atencáo tambbm, o fato dela ter declarado que: 'E al c/c Jizlon

disso, e nos tratarnos de qual seria o mcIxirno que a genie conseruiria cob car par
dentro"5grifamos).
Analisando corn mais atençao suas palavras e, tendo cm vista a grande
indmidade que a mesma tinha corn o pessoal da Odebrecht, mais especificamente
aqueles que trabaihavam no - agora conhecido - "departamento de operacóes
estruturadas" - estâ muito claro que o interesse de ter valores "por fora", era dos
empresiirios (Polls e Odebrecht), que mantinham entre si uma espécie de joint venture
para campanhas no exterior, que tinharn conic, premissas de atuacão os pagamentos via
caixa 2 e a sonegacão de impostos.

Nota-se que cia mesmo afirma isso quando diz que deterniinaria o
valor máximo que conseguiria colocar por dentro. Fica evidente que a empresária
queria limitar o valor por dentro, senão diria o valor rnInimo! Por in]èlicidade, em 2014,
sob o comando da Prcsidentc Dilma, o valor máximo da Sra. Monica foi o valor total
da Campanha, ou seja, R$ 70.000.000,00, integrairnente tributados para fins de imposto
de renda c contribuição social sobre o lucro, e demais impostos, o que deve ter
incomodado a Adniinistração da Polis.
s° Folha 11 da transcrico do depomento
" Folha 11 da transcricào do depoimento
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Náo se sustentam as afirmaçôes da Sra. Monica de quee
valores "por fora" da Odebrecht, relacionados a Campanha de 2014. Fato que
numérica e cronologicarnente é facilimo de comprovar, mcsmo sern ter recebido
nenhum documento, sequer urna planilha ou mesmo urn rascunho "construldo" pela
senhora Monica para comprovar o que falou. Enfrentemos os pontos.

DA AUSENCIA DE DOCUMENTOS DE CORROBORAçAOPOR PARTE
DE MONICA MOURA E JOAO SANTANA COMO DESCUMPRIMENTO
DO REGIME DE COLABORAçAO PREMIADA

Os colaboradores prerniados Monica Moura e Joáo Santana
descumpriram a obrigacão legal de dizer a verdadc e comprovar através de documentos.

Em peticão abaixo reproduzida, protocolada urn dia apds o
depoimento perante o TSE, declararam clue referidos documentos estariam corn a PGR
e não se dignaram a trazer nenhuma cópia aos autos!

Ou scja, se negaram a colaborar corn a justica e corn a verdade dos
fatos.
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Akogcados

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR MIN1SIRO RELATOR
ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN
EGREGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AIJF 1943-58

JOAO CERQUEIRA DE SANTANA F!LHO, MONICA
REGINA CUNHA MOURA e ANDRE LUIS REIS DE SANTANA,
por seu procurador judicial ao final tirmado, j devidaimonte
,Lla!iticados I -10S utos do AcAO DE INVEsTIGAcA0 JUDICIAL
ELEITORAL n 1943-58.2014.6.00.0000 - BRASILIA -DF (AIJE n1943-58), cornpart'corn res tosaIttL'ntc prosenç do Vossa
Fxcekricia, para e..por C requorer 0 quanto segue
Conlornie Inturrnado anteriormcnte, 05
tirniirurn acordo do coLtborjcio prerniada corn a Procuradoria
Geral do RepittIica, tendo side hornologado pelo Supremo Tribunal
Federal no dia 0404.17.
Reteri(Io process) enLontra-'o atttiaclo poran to 0
Supronso tribunal Federal PETIcAO n° 6618, trarnitando sob
cigilo.

L)esj forma, us Requerotiles comparoern
re'speitoarnente 4 presenca do Vo-,sa [d.nca para curnunicar que
as informa,;Cics C assuntus ihordt,s 03 audonczu raltzad em
SL Dr. M.rkv ' 390. j'o 'lOI C I Fi t t / /PN, CEO 50.020 0 1
• rniiil Jculir 9r1'SIgmIil rorr,
I 1

&*I JI.tSW

Dt.*

- ItO 01

Cop/a de documento eletrOnico corn assinatura digital. Protocolo :3481/2017 - SignatArio(a) RENATO FERREIR.A MOURA FRANC0- Data/Hora :08105117.22:11:07

!IOUS3

I

COLIC,.\c.\O CONI .\ [ORC \ DO P()\O (P1'PN1DB-PSD-PP-PR PROS-I'I)l -PCdHPRB)
D1LN1

- PRESIDlN1'A / N1IC11l1. 'l , ENIIR

VICF

8445
Juliano Ccxmpeto Prestes

,i duoyThs

24 0417 perantc cs c Cork FicitoraL, notudamentc quanto as
Campanhas Frcsidcnciak dos anos do 2010 c 2014, tarnhi'm foram
trttados JUrito a Prixuradoria Clvra1 do Repühlka quando da
rc7açao do acordo de i-o1aLxriçin, tondo no oportunidado sido
cntrcgLies cis d.0 men to's re!acionados a ma trio.
Dossa forma, cumpro csljri'cer quc (is documento5
rcLativos as in1orrnaçCcs prcstctdcts pelos ReqUeruntus envon tra rri-se
cm poder di Pr(tcllradorio (tr,it di RepUblic&
lermos em quo,
pedo deIeritiiento.
Dc Curitiba/PR pita Brasilia/DI',
Fm, 25 do ahrfl do 2017.
uIino Ca rn polo L'resk's
OAR/PR n 32.44

Al, Dr Mor:'v, r' 00, co. 00/. Cuiitha/PI, CEP 80 020040

Cbnfl,It

,*r'&Q"

flfl4flU tbr.1h*k,i

Ji&JOAc,OPrTFS

iflWI.

fl i(,*t," 4c,, 44
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A AFIRMAAO FALSA DE QUE TIVERAM PREJUIZO EM 2014 E DO
DESCUMPRIMENTO DA 0BRIGAcA0 DE DIZER A VERDADE

Tanto Monica Moura, como Joáo Santana, afirmaram que tiveram urn
prejuIzo de R$ 25 milhôes de rcais em relacão a campanha presidencial, pois disseram
que teriam cobrado urn total de 105 milhôes de reais pelo seus serviços publicitários,
que comporiam 70 milhöes de reais em pagamento oficial e 35 milhfles não
contabilizados, sendo que apenas 10 milhôes não contabilizados teriarn sido pagos pela
Odebrecht em dinheiro.

Pois bern.

Afirma-se agui, Exceléncia, mais uma vez e de forma
contundente, gue Monica Moura e Joao Santana não receberam da campanha
presidencial da chapa Dilma-Temer nada além dos 70 milhoes pagos e
oficialmente declarados.

0 resto é invencionice e fantasia menfirosa!

Corn efeito, a Informação de Pesquisa e Investigacáo feita pela
Receita Federal, em atendimento a dccisão judicial proferida pclo Juiz Sérgio Moro, e
assinada em 11 dc dezembro de 2015 pclo auditor fiscal Claudinei Ignácio da Rosa, náo
deixa margem a dfividas: tanto a Pólis Propaganda, como JoSo Santana e Monica Moura
auferiram lucros elevadIssimos no ano de 2014, sendo absolutamente mentirosa e
deslavada a afrrmacão de quc teriam tido prejuIzo na ordem de 25 milhôes de reais!!!
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Pela Intormacao da Receita Federal, João Santana tena receb4o lucros
superiores a R$ 21 milhôes de reais, enquanto que a Polis Propaganda teria distnbuido
mais de 34 milhöes em lucros e dividendos no ano de 2014!!!!

Comprovado, portanto, através de documentos, clue João Santana e
Monica Moura mentiram em juizo ao afirmarem terem tido prejuIzos de 25 milhoes de
reais em 2014, quando informaram a Receita Federal elevadissimos lucros auferidos no
mesmo perIodo.

DA AFIRMAçA0 FALSA E MENTIROSA DE TEREM
RECEBIDO 10 MILHOES DE REAlS EM DINHEIRO A TITULO DE
CAM 2 PELA ODEBRECHT EM FAVOR DA CAMPANI-JA
PRESIDENCIAL DE 2014 E DO DESCUMPRIMENTO DA 0BRIGAçA0
DE DIZER A VERDADE
Em mais uma afirmação falsa e mentirosa, Monica Moura afirrnou ter
recebido 10 milhöes de reais, em dinheiro, da Odebrecht, a titulo de caixa 2, pelos
servicos publicitários prestados a campanha presidencial de 2014, nestes termos:
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1
iuiz Auxiliar Eleitoral - E esses 10 rnilhóes forbm entrecjues em
vz
pa rcelas.
Depoente - Vrias parcelas.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Que perIodo?
Depoente - Começou em malo, se no me.. Junho, logo depois da
minha conversa corn...
Juiz Auxiliar Eleitoral —Junho de 2014.
Depoente - Junho de 2014, mais ou menos.
Ministro - Ento, comecou antes do perlodo oficial clas eleicöes.
Depoerite - Sirn, começou antes. Porque eu precisava de dinheiro para
montar todo aquele esquema, urn esquema ciicjantesco de equipamento,
de cjente, de casa, enfirn uma lo q Istica enorrne. E a cjente fez uma
procjramacäo de que comecaria em lunho, e se estendeu ate novembro ou
dezembro - ate' clezembro, se no me enciano, de 2014.
Juiz Auxiliar Eleitoral

E pal-01-1 lor que? Por causa da Lava Jato?

Depoente - Pamu no final do ano, j estava a Lava Jato, Em 2014, J16
existia a Lava Jato; näo tinha a dimenso que tern hoje, que teve logo
clepois, rnas jC existia. [)urante a campanha teve vrias capas de VEJA
para prejudicar a campanha da Presidente corn 'Lava Jato", "Youssef" e
Ela sabia' - vocCs lembrarn disso. Ento, ji tinha. Mesmo assirn, eu
recehi, se no me engano, ate clezembro de 2014. EstoLl corn rnedo

dc
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Corn eteito, em 2014, Momca Moura c Joao Santana t4zeram Z 1

campanhas presidenciais: no Panama para José Domingo Arias (corn termino em mato
e no Brasil, corn terniino em outubro.

Tanto Os depoentes da Odebrecht (Marcelo Odcbrecht, HiTherto Silva e
Fernando Migliaccio), como Monica Moura e João Santana, afirmaram e confirmaram
que a Odcbrecht pagou pelos scrvicos publicitérios da carnpanha no Panama dc 2014.

Monica Moura, perante o TSE, deu detalhcs da campanha no Panamd:

Advocjado (Flávio Crocce Caetano) - Houve uma campanha que vocês
nâo conseguiram eleger...
Depoente - Que era o candidato do Presidente Martinelli.
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Que era o candidato do
Presidente Martinelli. E aI?
Depoente - L6 no Panamth a Odebrecht pagou. No me lembro o valor
total realmente, mas pagou eu acho que algo como 8 (oito) milhöes de
dólares, entre dinheiro no Panama... No, pagou mais. Pagou uns 10
(dez) rnilhöes de dólares entre dinheiro no Panama em mäos que eu
precisava pra operacionalizar a campanha Ia e dinheiro na SheIlbill.
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Dinheiro ou transferéncia?
Depoente - E. Pagaram 1 (urn) milhâo e 200 (duzentos) e o restante foi
pago num dinheiro a...
Advogado (Flávio Crocce Caetano) - No Brasil nada em dinheiro?

95
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Pois bern.

Afirmou Monica Moura ter recebido em 2014 o valor de 10 milhöes de
dólares, sendo 1,2 milhôes de ddlares na famosa conta Sheilbill e 8 rnilhôes de dólares
em espécie no Panama.

A partir deste momento, a análise de ndmeros e planilhas da Odebrecht
e da conta Sheilbill iráo comprovar que Monica Moura e joão Santana receberam em
2014 pela campanha do Panama em espécie no Brasil, não tendo qualquer relação corn
a campanha presidencial da chapa Dilma-Temer.

Vamos ao fatos.

a) Não houve pagamento da Odebrecht na conta Shelibill em 2014

Segundo planilha anexada aos autos pelo Dr. Nicolau Dino, em 20 de
Abril de 2017, a conta Sheilbill não recebeu recursos da Odebrecht em 2014, o que
comprova não existir o pretenso pagamento de 1,2 rnilhão de dólares falsamente
afirmado por Monica Moura.

Trata-se dc afirmacao falsa, pois Monica Moura e Joao Santana nada
receberam na conta Sheilbill.

b) Planilhas rnvwebdav da Odebrecht mostram gue o valor foi
pago no Brasil

Corn efeito, no inIcio de 2014, o valor rnédio do dólar variava em
tomb de 2,4 reais, o que significa quc 10 milhfles de dólares representariam 24,2
milhdes de reais.
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As planilhas mywebdcy da Odebrecht que atribuern pagamentos a
Monica Moura e Joao Santana, sob o codinorne Feira, mostram pagamentos referentes
a urna negociaçáo corn DP (Diretor Presidente Marcelo Odebrecht) exatamente no
valor de 24,2 rnilhôes de reais.
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Percebe-se, corn clareza, que os valores referern-se a
"complementos" de comprornissos passados,

Os

quais totalizam R$ 24.200.000,00

(Vinte e quatro milhOes e duzentos mil reais 10 niilhôes dc dólares), indicando através
das datas, ser da Campanha eleitoral do Panama.

Ainda, identifica-se outra "tela do sistema" onde aparecem
"requisiçöes" referentes a "negociação" acima apresentada conforme reproduzimos
a seguir:
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Para urn meihor entendimento, perccbe-se que no rodapé desta
"tela" de "RequisiçOes", existern trés lacunas indicando:

Negociaçao: foi o valor negociado;

Saldo após liberado: representa a diferenca entre o valor negociado
("Negociacão") c o sornatdrio de todas as requisicöes que estão corn "Status" de
"Liberada" (liberada não necessariamente estão pagas, exccutadas na linguagern da
Odebrecht);

Saldo após executado:representa a chferença entre o valor negociado
("Negociacao") e o sornatdrio de todas as requisicöes que estão corn "Status" de
"Executadas" (pagas).

Portanto, essa docurnentacão é mais urna comprovacão de que os
valores náo silo da Campanha de 2014 do Brasil, rnas sim da carnpanha no Panama,
pois a tela de "RequisiçOes" antes apresentada, traz saldo ZERO pendente de
pagarnento ern relacão ao valor negociado.

Além disso, observa-se que ocorreram 44 pagarnentos referente a essa
negociaçio, que é urn "complemento", portanto, é bern provável que os mesmos
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tcnham imciado em 2013 ou comeco de 2014, o quê, mars uma vez, compro náo tee
relacão corn a Campanha eleitoral do Brasil em 2014.

Afirma referida planilha que seria a ulfima parcela em 07/11/2014,
no valor de R$ I milhão de reais, como" PAGO 44", a significar a parcela n. 44 como
derradeira.
Ou seja, segundo a Odebrecht, em 07 de novembro de
foram pagas todas as parcelas referentes ao valor da negociaço de

24.2

2014

mithoes

de reais, gue perfazem exatamente o valor de 10 milhOes de dólares gue Monica
Moura afirmou ter recebido da campanha no Panama.

Scm sombra de dilvidas,Odebrecht e Monica Moura, em sua joint

venture para realizar campanhas no exterior, usaram o "biombo Feira" para denominar
todo e qualguer valor pago pelos secos publicitrios no exterior e querem
criminosamente atribuir a campanha presidencial de 2014!

Por derradeiro, a major comprovação de gue esses pagamentos
referem-se a Campanha Eleitoral do Panama, está na resposta gue a Sra.
Monica Moura oferece ao Juiz Sergio Moro ao final do depoimento na Açao
Penal n° 505493238, a seguir transcrito:

Luiz Sergio Moro:

'Não jie, parte da denuncia aqni mas tern urn contexto, tern urn.... jirarn
encontradas algurnas planillas corn pagarnentos do grzpo Odebrecht, tarnbe'rn a
Senhora, sua ernpresa on ao SenhorJoao Santana ern 2014. Essespgarnentos
tarnbérn silo relativos a Carnpanhas no Brasil on lcIjtira?
Resposta Sra. Monica Moura:

COp/a de documento eletrônico corn assinatura digital. Protocolo :348112017 - Signatário(a) RENATO FERREIRA MOURA FR.ANCO - Data/Hora :08/05/17.22:11:07

(:0 i.i GAcAO CO M A FOR(, A DO POVO (I'T-PMDB PSD I'P-PR- PROS P[Y1 PCdoR-1'R B)
DIlNIA PRI:SID[\I.\ / MICIINI. T1MNR - VICI•

)

8456

Lafora. Cwntan/ia do I anama.

Considerando que o Vice-Procurador Geral Elcitoral, Nicolao Dino, em 20 de Abril de
2017, trouxe aos autos deste processo o Relatório de Anãlise n° 077/2016 SPEA/PGR, o qual contempla o resultado da análise da documentacão e
movimentacöes bancárias da conta denominada ZEAL posteriormente SHELLBIL),
mandda no Heritage Bank, na Suica, por Joao Cerqueira de Santana Filho e, neste
relatório não foi idcndficado nenhurn valor depositado em referida conta no exercIcio
de 2014, oriundo de empresas off-shore uEzadas pelo grupo Odebrecht e, esta conta
(SHELLBIL) segundo Monica Moura e Joao Santana é a ünica udlizada para receber
valores do caixa dois da Odebrecht, certamente a planilha apresentada pelo Juiz Sérgio
Moro a Monica Moura refere-se a pagamentos no Brasil, e, corn a minima chance de
errar, deve ter sido a planilha da conciliacão da conta "Paulistinha", preparada por
Maria Lucia Guimaráes Tavares, ex-funcionária do departarnento de operacdes
estruturadas.

INCONSISTENCIAS DA PLANILHA POS ITALIA

Ademais, também se nota as inconsistências entre as datas informadas
e aquelas escritas nas planilhas da Odebrecht, que náo suportam os valores recebidos
por ela em 2014 como sendo da Campanha Presidcncial da Chapa Dilrna/Temer em
2014.

Embora tarnhém scm nenhuma credibilidade, no entanto, é o iinico
documento que ternos como base para análise.

Observa-se que a planilha apresentada pclo Sr. 1-lilberto M. A. da Silva
Filho (executivo da Odcbrccht) para corroborar seu depoimento, cuja dcnominaçáo é
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2 - Posição Pós Ita/ia'ç é a n1ca que traz anotacoes reterentes a paamentos
I_____________

"Feira"52 no excrcicio de 2014, conforme a scguir reproduzimos:

It1ia
Em 31 de mar de 2111111110^

Lrn i'e

mu

Fontes

Econãrr,ica

Ccécl Ia BRK

100.000

CrOdilo OR

23.000

Total Fontes

123.000

Usos
2013
Doaco Partido

4.000
16.000

Revisla BPK

1 599

Total Usos

21.599

Chama a atencao o fato de rcferida planilha ter data de 31 de Marco
de 2014 e, em seu depoimento, a Sra. Monica dizer que suas negociacão sobre valores

de Camp anha "c/eve ter talve entrado para o rn/s dejun/jo "n.
"(..) Isso deve ter ta/ve entrado para o rn/s de jun/Jo, mas nao me lembro das
datas, en/au CU JidO posso prei2sar, mas a terceira reumãojcijoi paraJec/ar tub,
jápara d/inir, JfJ quando o Ministro Mantega me disse ok, es/a ludo sirn, viii ser
ass/m, Va!

ser assado, urna par/c ass/n., e urna parte assada, que I a par/c por

dentro e a par/c por ]ra.

A. parte por denim irate logo

corn Ed/n/jo, vya o

contrato e tudo direitinho, como sempre era, e a par/c porJra c/c me encarninhou
para conversar corn a Odebrecht, (..)"
52 Codinome que dizem ser usado para identificarJoo Santana e Monica Moura na Odebrecht

Folha 13 da transcriço do depoimento
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Também, disse a Sra. Monica ao Ministro Herman Benjamin que, a
primeira conversa corn o Ministro Guido Mantega, fbi ma/s on menos em Maio de 2014 na
casa, na res/dlnc/a do Min/stro '

Ainda, é importante ressaltar as seguintes respostas ofertadas pelo Sr.
Fernando Migliaccio as perguntas efetuadas pelo Juiz Auxiliar, Dr. Bruno César
Lorencin155, em relacão as baixas em referida planiiha, que no caso é o iancamento dos
16 milhôes em questáo:

'juiz A uxiiar Eleitoral B o momenta qua a/a mandava dar esscl
baixaqua a senhor fri/on, quando a sen/Jar ]ia a ha/xe; era a momenta qua
e/ediia.jiça esse pagamento. On era o momenta qua a senhor
e]èt/oamente pagava?
Depoenre BJèt/vamentepagava.
Juiz A uxiliar Eleitoral Era a momento que era Jiita a d/str/bu/o? Al
a sen/or (lava baixa?
Depo ante - Sim.

Conforme exposto, ha inconsistbncias nas declaracôes da Sra. Monica
corn as planilhas apresentadas pelos execudvos da Odebrecht, pois é irnpossIvel cia ter
recebido qualqucr valor referente a Campanha de 2014, antes de marco de 2014 (data
da atualizaçao da planilha), pots a primcira reunião para tratar do assunto financeiro,
segundo ela mesmo diz, foi em Maio, e o assunto foi concluldo emJuriho.

Portanto, a anotacáo constante na planilha como pagamento a "Feira"
(entenda-se Joâo Santana e Monica Moura), referente a 2014, não conferem corn as
declaracfles da Sra. Monica.
Folha 8 da transcrico do depoimento
Folha 33 da transcrico do depoimento
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Quern está faltando corn a verdade?

Resposta - Todos ! Pois se tais pagamentos foram realizados,
não tern qualquer relaçao corn a campanha presidencial da Chapa DilmaTerner!

Outrossim, é mais espantoso ainda as inconsistências que se
apresentam quando se analisa em detaihes o que foi dito nos depoimentos pelas
pessoas envolvidas nos processos, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, quanto na 13'
Vara Federal da Seçáo Judiciária do Paraná, em confronto corn a "minguada"
docurncntacao - geralmente cdpias de planilhas eletrdnicas confeccionadas em Excel apresentadas pelos outros depoentes, urna vez que Monica Moura e Joao Santana NAO
JUNTARAM UM MISERO DOCUMENTO AOS AUTOS.

Nesse sentido, vejamos urn conjunto de respostas da Sra. Monica que
não se sustentam e, portanto, dernonstram a mais absoluta inveracidade:

Quando o Juiz Auxiliar, Doutor Bruno Cesar Lorencini,
questiona:

'4J quando começa a campanha de 2014, ficou 70 (serenra)
mi/hoes, Caixa 1, e al ficaram 35 (trinra e cinco) mi/hOes pelo
Caixa 2. Como é que foi feito e sistematizado esse pagamento
dos R$ 35 (trinta e cinco) mi/hOes? Como é que isso
fun ciono
A resposta foi:

Folha 36 da transcrico do depoimento
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"Fol acertadoprlmelro, como eu dlsse, corn o Hilberto e
depois fol corn o Fernando e nós acerramosprirneiro o
valor de 10 (Dez) milhöes. Program amos isso para que
fosse pago e depois acertariamos..."

Ministro HERMAN:

"Dez milhöes de reals?
A resposta foi:

"De reals. Tudo em reals. F que depols acerrarIamos o
outro e o outro. Nesse dla já me avlsou como sempre que
nãopagaria tudo no mesmo ano, que näo tinha como. 0
que aconteceu nesse ano e que nós recebemos milhôes em
parcelas no Brasil, váriasparcelas, ate novembro"

Nota-se ate aqui, a total inconsistência entre

Os

valores declarados

pela Sr. Monica em seu depoimento e aqueles informados na planilha apresentada pelo
Sr. Marcelo Odebrecht no scu acordo de colaboração, que é a rnesma aprescntada pelo
Sr. 1-lilberto Filho para corroborar o seu depoimento neste Tribunal Superior Eleitoral.

Ate o momento, sornente vern se confirmando o nümero dc
R$ 70.000.000,00 (Setenta milhfles de reais), que foi o valor pago e declarado pela
Campanha Presidencial da Chapa Dilma/Temer em 2014.

Os supostos valores pagos por fora, alegados pela Odebrecht, Sr. João
Santana e Sra. Monica Moura, em mornento algum são coincidentes corn a
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documentacão apresentada e declaracôes prestadas em depoimento, o que impssibffita
acrcditar no que foi dito pelos mesmos, pois os nümeros não "batem"!!!

OUTRAS INCONSISTENCIAS DIGNAS DE NOTA

Ainda, em relacSo a referido relatório preparado pela Procuradoria
Geral da Republica, existern erros no relatório e também inconsistências em relacão ao
Termo de Colaboracão n o oi, de Vinicius Veiga Bonn, as quais por demonstrarem,
também, a fragilidade das informacdes que estão sendo oferecidas como provas ao
presente processo, assim como por ter grande influência na Dendncia apresentada pela
Forca-Tarefa da Lava Jato em 28 de Abril de 2016, seth apresentado no tópico
seguinte.

0 Relatório de Análise no 077/2016 - SPEA/PGR, o qual
contempla o resultado da análise da documentacão e movimentacöes bancárias da conta
denorninada ZEAL posteriormente SHELLBIL), mandda no Heritage Bank, na SuIca,
porjoão Cerqueira de Santana Filho, traz como valores depositados em referida conta
pelas off-shore udlizadas pela Odebrecht, o valor total de US$ 17.601.926,08
(ID ezessete milh(5es, seiscentos e urn mu, novecentos e vinte seis ddlares e oito cents),
indicando ainda quc dessc total, US$ 9.882.208,39 (Nove milhöes, oitocentos e oitenta
e dots mu, duzentos e oito ddlares e trinta e nove cents) são oriundos da empresa
KLIENFELD SERVICES LTD. e US$ 7.719.717.69 (Sete milhôes, setecentos e
dezenove mu, sctecentos e dezessete dólares c sessenta e nove cents), são oriundos da
empresa INNOVATION RESEARCH ENG. DEVELOPMENT.

No Termo de Colaboração no 01, de Vinicius Veiga Bonn, consta o
valor total de US$ 16.633.510,00 Dezesscis milh(5es, seiscentos e trinta e trés mil,
quinhentos e dez ddlares), oriundos das empresas KLIENFELD SERVICES LTD.,
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INNOVATION RESEARCH ENG. DEVELOPMENT. E e Magna Int1rnado
Corp..

As duas informaçöes estão erradas, conforme demons traremos na
concillaçáo a seguir apresentada:
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0 erro apresentado no Termo de Colaboracáo n° 01, de Vinicius
Veiga Bonn, ocorreu devido o extrato da conta bancánia da empresa INNOVATION,
em 27/Fev./2012, ter apresentado no histdrico de lancamentos o nome SEI-ILLBILL,
c não SHELLBIL como é o correto, portanto, quando foi efetuada a planilha, através
de filtro por nome, esse lancamento não apareceu. Abaixo segue a reproducão do
lancamento que consta no extrato:

02/27/2012 SEHLLBILL FINANCE S.A.

-468.750.00
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j a no caso do relatdrio da Procuradoria Feral da Republica, ilérn dos
valores terern sido informados em alguns casos liquidos das taxas (o que é irrelevante),
também foi atribuido urn valor de US$ 500,000.00 (Quinhentos rnld dólares) a
INNOVATION, em 19/Jul./2011, o qual não consta no extrato. Além disso, foram
atribuldos a INNOVATION que são oriundos da KLIENFELD e MAGNA.

Face ao exposto, a posicão correta dos valores depositados na
SHELLBIL, oriundos das off-shore de uso do grupo Odebrecht, é a seguinte:

Klienfeld

US$

10.385.260,00

Innovation

US$

5.793.000,00

Magna

US$

924.000,00

TOTAL

US$

17.102.260,00

> Existem diversas outras discrepéncias entre as informacóes
prestadas pela Senhora Monica Moura, Senhor Joao Santana e tambérn naquelas do Sr.
André Santana, quando comparadas aos depoimentos dos executivos da Odebrecht e,
principalmente aos ndmeros apresentados naquelas planilhas que eles denominaram
"Con/a 1 - Posicâo Pro grama E3peniu/ Ita/jano" a "Con/a 2 - Posipão Po's Itci/ia'

Todavia, pelo exIguo perlodo de tempo disponIvel por Lei para
elaborar as presentes alcgacdes finais e, principalmente por julgar que o ate aqui
exposto é mais do que suficiente para demonstrar que os depoirnentos prestados são
repletos de inverdades, distorcdes, diferencas e incompatIveis corn outras informacoes
i
compartiJhadas, finalizarernos apontando a seguir, p or julgar de extrerna mportância,
urn erro na Dendncia oferecida em 28 de Abril de 2016, pelo MinistCrio Pdblico
Federal a 13 a Vara Federal da Secão Judiciãria do Paraná, encabecada pelo Procurador
da Repdblica Deltan Martinazzo Dallagnol, da Força Tarefa Lava-Jato, a qual teve
distribuicão por dependCncia aos autos n° 5046271-57.2015.404.7000 (JPL Joao
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Santana), 5007118-80.2016.404.7000 (IPL Maria Lucia Tavares e outros), 0036
16.2016.404.7000 Busca e Apreensão), 5010479-08.2016.2016.404.7000 (Busca e
apreensão) e conexos.

A dernonstracão de referido erro, que tambérn tern relacão corn o
processo ern questão, está sendo apresentada visando destacar que a apresentacão
incornpleta de documentos de corroboracão por parte dos executivos, funcionários e
outros que firmaram Termos de Colaboracão corn a Justiça, assim como o pouco
conhecirnento pelos profissionais alheios a Odebrecht em relação ao funcionarnento do
sistema que registrava a rnovirnentaçSo da contabilidade paralela/tesouraria da empresa
(Sisrema MyWebDay), o qual ainda não foi disponibilizado integralmente aos
defensores, está dificultando e cornprornetendo ate mesmo o conteddo das Dendncias
apresentadas pelos Procuradores da Repflblica alocados em Curitiba, PR. Vejarnos;

Na referida Dendncia, em seu item 111.1.2, a foihas 94 e 95, está
sendo apresentada urna tabela contendo 45 pagamentos que totalizarn R$ 23.500.000,00
(Vinte e trés rnilhfles e quinhentos mil reais), Os quais foram extraidos em planilhas
apreendidas na residéncia de MARIA LUCIA TAVARES, as quais foram reproduzidas
na Deni/incia.

Está errada a tabela apresentada, pois o correto são 42 pagarnentos,
no total de R$ 22.000.000,00. Os Procuradores se confundern corn o sistema
MyWebDay e a "Conciliaçao" da conta Paulistinha apreendida corn MARIA LUCIA
TAVARES.

Os pagarnentos relacionados sob os ndrneros 02/R$ 500.000,00,
06/R$ 500.000,00 e, 07/R$ 500.000,00 estão em duplicidade. Os Procuradores
utilizararn indevidamente os valores constantes na "conciliaçao" e, tambérn, aqueles
da "Tela" de "Requisiçoes" do sistema MyWebDay.
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Contorme exphcacöes da própna MARIA LUCIA TAVARES em
seus fermos de Colaboraçao, nao podemos considerar as datas, mas sim, os numeros
das "RequisiçOes", o que não foi atentado pelos Procuradores. Então, como ha
diferencas de datas entre as "RequisiçOes" inseridas no sistema e a efedva data da
"Execuçao" (pagamento), foram consideradas em duplicidade as seguintes
"RequisiçOes":

N' Rcquisiçaa
P.14.165
P.14.167
P.14.177

Data no Sistema

Valor no Sistema

Data na Conciliaçao Valor na Condiiação

Lançamcnto na
Denüncia

29/0ut./2014

500.000,00

02

30/Out./2014

500.000,00

03

31 /Out./2014

500.000,00

06

30/Out./2014

500.000,00

05

05/Nov./2014

500.000,00

07

06/Nov./2014

500.000,00

08

Além disso, destacam os Procuradores a foiha 93:

"(..) No perlodo compreendido entre 24/10/2014 e 22/05/2014, Hitherto
Silva, Fernando Mi,g/iaccio, Lui Eduardo Soares, executivos do Grupo
Odehrecht reiponstiveis pc/a /1dministra'ão, gestâo e coordenação do Setor tie
Operaçöes Estruturadas dci Odehrecht......(...) /lpós operarem urn comp/exo
esquerna tie interna1iraçYJo tie recursos i//cl/os provernentes tie crimes cornetidos
contra a Petrobrtis, mediante 45 remessas, ejètuaram a entrega, em eipecie, de

R$ 23.500.000.00 (1/inte e trés mi/Mes e quinhentos mu reeds,) a JOAO
SANTANA eMONICA MOURA, afim tie, ao mesmo tempo, atender a
orien/aptio recehida de JOAO VACGA.RI entâo tesoureiro do Par//do dos
Traha/hadores - e ecu//ar e dissirnu/ar a naturea, oriem, IocaIiaão,
diiposião, movirnen/apao e prop riedade tie va/ores provenien/es, dire/a e
mdire/amen/c, dos dc/i/os antecedentes de fraude a /icitaçdei; or aniaçâo
criminosa, corrupç'äo a/iva epassiva, praticados em detrimen/o da Petrobrás.
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Note-se que:

(i)

Estã sendo imputado ao Senhor Vaccari a responsabilidade
pelos valores de 2014 e 2015. 0 mesmo que estã sendo
atribuIdo ao Ministro Guido Mantega e, ainda, quercndo
atribuir responsabilidades a Presidente Dilma Rousseff, o
que não é admissIvel.

(ii)

Conforme dernonstrado, tudo inclica clue referidos valores
foram direcionados para a Campanha Eleitoral do Panama,
portanto, nenhurna relacão tern corn a Campanha eleitoral da
Chapa Dilma/Terner em 2014, menos ainda corn o Partido
dos Trabalhadores

(iii)

Então, se são recursos oriundos da Petrobrás são gerados
pela própria Odebrecht, talvez corn conhecimento de Joao
Santana e Monica Moura, pois são os dnicos beneficiários
tinancetros.

DO DEPOIMENTO MENTIROSO DE MONICA MOURA AO JUIZ
SERGIO MORO

Desde já, curnpre ressaltar quc a Sra. Monica já mentiu em
audiência corn o Juiz Sergio Moro em seu ultimo depoimento na Acão Penal n°
505493238, depoimento este prestado já corn o acordo de colaboração premiada
homologado peLo STF. Naquele ato processual, foi arnplarncnte informada pelo Juiz
Sérgio Moro que, se rnentir, respondcrá criniinalmcnte c perderá o seu acordo de
colaboracão.
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Naquela authencia, quando o advogado do ex Mrnistro Antonio
Palocci pergunta a ela se tiverarn outras empresas que pagararn no Brasil ou
Exterior por servicos de marketing politico realizados no Brasil (trecho que está
entre os 36:26 e 37:38 minutos na gravaçáo do depoimento), ela responde que apenas
urna outra empresa alérn da Odebrecht, mas no valor de R$ 500 ou R$ 400 mu, e uma
Onica vez.

Sabe-se agora através dos extratos da conta "Sl-IELLBIL", que foram
recebidos, alérn daqueles valores pagos pelo Sr. Zwi Skornicki (segundo a Sra. MOnica
referentes ao pagamento do saldo de Campanha de 2010), também valores no
montante de US$ 2,350,000.00 Dois milhOes, trezentos e cinquenta mil dólares),
depositados na conta SHELBIL através da Off-Shore denominada GOLDEN ROCK
FOUNDATION, e de uma outra offshore relacionada corn a Andrade Gutierrez,
segundo disse a Sra. Monica a esseJuiz057.

Ou seja, a resposta dada em audiência ao Juiz Sérgio Moro não foi
verdadeira, o que releva uma prática rodneira de Monica Moura e JoSo Santana: &.k
mentir em juízo.

MONICA MOURA E JOAO SANTANA DESCUMPRIRAM A OBRIGAçAO
DE DIZER A VERDADE, VIOLARAM 0 REGIME DA COLABORAçAO
PREMIADA E PRESTARAM FALSO TESTEMUNHO AO TSE

Portanto, evidenciadas as atirrnaçOes falsas prestadas pot Monica
Moura e João Santana perante o Tribunal Superior Eleitoral, requer a defesa de Dilma
Rousseff não apenas sejam dcsconsiderados tais depoimentos como meio de prova no
presente proccsso, rnas também sejarn expedidos ofIcios tanto ao Ministério Publico
Federal, como ao eminente Ministro Edson Fachin (STF) para adocão de medidas
Folha 19 da transcrico do depoimento
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atinentes ii prádca de crime de falso testemunho (art.342 CP), bern como pjra peI
dos benefIcios do regime de colaboracSo premiada, a luz dos ardgos,

40,

parágrafo 14

artigo 19 da Lei n. 12.850/13

CONSIDERAçOES ESPECfFICAS SOBRE FATOS QUE TANGENCIARAM
Os SUPOSTOS ILICITOS APONTADOS NAS FASES PRE-ODEBRECHT E
ODEBRECHT
ia

Consideraço EspecIfica - Sobre destinação de recursos do Diretório Nacional

do PT para a campanha presidencial da chapa Dilma-Temer
Diante de pretensas acusacóes formuladas por alguns colaboradores
premiados, de que teriam feito doacôes eleitorais ao PT, mediante recursos derivados
de "propina" durante o ano eleitoral de 2014, é fundamental esciarecer que, além de
não se poder afirmar que o PT tenha recebido recursos oriundos de propina, a
campanha presidencial da chapa Dilma-Temer não recebeu nenhum recurso do PT
adviindo de mencionadas empresas.

0 quadro demonstrativo a seguir espanca quaisquer ddvidas:
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De todos Os doadores originários do PT cujos recursos foram
transferidos a campanha presidencial, percebe-se que apenas a Odebrecht, a Braskem e
a Andrade Gutierrez estariam entre as invesdgadas pela Operacão Lava Jato.

E, nos presentes autos, o colaborador premiado Marcelo Odebrccht
disse que a Odebrecht e a Braskem fizeram doaçfles oficiais e voluntárias ao PT e it
campanha presidcncial em 2014, sem qualquer vinculacão corn eventuais pagamentos
de propinas.

Assim corno Otavio Azevedo, da Andrade Gutierrez, também
afirmou nito ter ha-s rido doaçito "contaminada" por pagamento de propina (o valor
transferido do PT foi dc Intimos R$ 25 mil reais).
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provenientes da obras da Usin g Hidrelétrica de Belo Monte
Muito embora tenha sido aduzido por colaboradores premiados que
teria exisddo o pagamento de propinas proveniente das obras de Belo Monte, os
colaboradores foram catcgdricos ao afirmar que NENHLJM valor proveniente desses
acertos foram udlizadosna campanha eleitoral da Chapa Dilma-Temer, não havendo
que se tecer quaisquer outros comentarios a respeito do tema.

VII - DA PROVA PERICIAL CONTABIL E DA INDISCUT]IVEL
coMPRovAçAo DA REGULARIDAJJE DOS SERVIOS PRESTADOS
PELAS EMPRESAS PERICIADAS
Por meio de decisáo ainda de lavra da Exma. Sra. Corregedora a
época Ministra Maria Thereza, foi determinada elaboracáo de perIcia contábil nas
gráficas prestadoras de servico da campanha:

2. Para per/da contábil nas ernpresas Focal 6o/ècçâo e (7ornunicaçdo Visual
Lida., GrajIca VTPB Ltda., Editora Atitude, Red Sea GrájIca e Editora e
Focal ConJèccão e Cornunicacão Visual Lida., nornelo peritos os Sri. 1) ERON
JUNIOR VIEIRA PESSOYI CRC 20.7851DF, 2) JOSE CARLOS
VIEIP.A PINTO CRC 141092-o/T-DF, 3) ALEX4NDRE
UOSO DE A4U70 CRC 02376310-9 e 4) TEL4GO JOSE
RODRIGLTES DE QUEJROZ CRC: DF 024662/o-0 (todos servidores da
ASEPA deste TSE) que deverJo Tea/i ar os traballios corn o auxllio do
reipectivo órgão ticnico em que atuarn, devendo a diliglncia se lirnitar e
circunscrever aos flitos reladonados on uteis a carnpanlia eleitoral de 20 14 de
Dilma Rozissff e Michel Terner. Intirnern-se os norneados. Cornunique-se a
Presidlntia desta e. Cone para as medidas de apoio necessdnias. Os trabalhos
deverâo ten inicio no c/ia 1510512016, salvo se necessdnia altera çâo para ojiituro,
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devendo as partes, por seus advogados, diligendar diretamente d/15 13Apara
coiJlrmaâo da data. Fixo prao de 90 (no von/a) dias para entrega

A laudo, a

coil/ar do iniclo dos trabalbos, prorrogclveis, ante necessidade inJrmada. Deverci o
laudo preencher todos os requisitos do art. 473 do CIC. Caso sua elaboraçcio
exija a requisiçJo de técnicos de outros orgaos. deverd a equpe injirmar es/a e.
Correedoria-Geral, observando-se es/c mesmo pro cedimento caso necessdria a
requisifcio, em quaLequer bigcios, de documentos acobertados pelo sigilo.

0 Parecer Contábil oficial foi apresentado pelos integrantes da
ASEPA, tendo sido este inclusivo em relacáo a prestacáo ou não prestaçao dos
servicos. Posteriorrnente as partes apresentaram pareces, dentre cle o Parecer Contbbil
Divcrgente apresentado pela Representada, rebatendo, ponto a ponto, as premissas
encampadas pclos peritos oficiais.

Diante da falta dc conclusáo do Laudo Pericial ContLbil elaborado
pelos Srs. Peritos Judiciais, foi deferido requerimento formulado pelo Ministério
Pdblico para quc fosse levantado sigio bancário das empresas periciadas e constitulda
Forca Tarefa para auxi]iar na complementacão da prova pericial. Eis a decisão:

"Por fsnpa dci detisdo de quebra do sigilo banca'rio das empresas periciadas
FOCAL, REDBSBG e I/TPB, e considerando o volume de traha/ho exzgido
pc/os óigcios ticnicos deste Tribunal Superior B/el/oral, determino a constituijcio de
FOR4 TARB.FA envolvendo órgãos a agentes tLcnicos da Pol/cia Federal,
Receita Federal e CO/IF, de naturera temporaria e com o objetivo eipeq'tico de
colaboraçcio na avaliaçdo das movimentacOes]inanceiras das empresas peridadas,
diiponihiliadas palo Banco Central do Brasil, elahorando parecer conclusivo
presentes autos.
4 Forca Tarej/i clever/b atuar em conjunto a em regime de colahoraao coni os
perirosjuclzaazs nomeados na prese n/c /1IJB.
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ordern, solid/anilo apoio nas relaçdes ins/itucionais, e pro viclende a Secretaria c/es/a
COCE

Os

con/a/os necessários corn Os ótgãos supra rnendonados para a

ident/icação e norneapâo dos membros componentes da Fora Tare/a.
Brasilia, 19 de outubro c/c 2016.
MINISTRO

HERMAN BENJAMIN"

Iniciados os trabaihos da Forca Tarefa, a pardr da juntada aos autos
dos documentos oriundos da decisão de quebra de sigilo bancário, a defesa da
Representada requereu o acesso aos mesmos, bern como o acompanharnento da
produção do exame pericial, por entender ali se desenvolverern atos de pericia contábil,
pedido essc indeferido em 17 de novembro de 2016.

Por entender que poderia haver prejuIzos ao contraditdrio e a ampla
defesa, a defesa de Dilma Rousseffinvocou a observância a Sdmula Vinculante n.14 do
STF e apresentou pedido de reconsideracao.

'Em novo indejirirnento ao pleito, Ilcoll detidido:
Deipacho ern 2311112016 - AIJE N o 194358 MINISTRO ffERévL/11\I
BENJAMIN
i/is/os.
A representada Dilma Vana Rousseli por in/errnldio do Docurnento Protocolo n°
14. 175/20 16-TSE, pos/ula, corn Jundarnento no direito el arnpla d/éca e ao
contradi/o'rio, invoccrndo a aplicacao do Enunciado n° 14 da Sc/mu/a do STF, a
reconsideraç'ão da decisão dejis. 5.03 1 -5.033, ao argumento de ser imp rejindIvel
o acesso irnediato a es/es documentos e infrrmacöi's, quejd se enco n/ram nos autos e
es/ão ci diiposiçao sornente da .Força Tare]ci e dos Srs. Per//os Judiciais, quo ncio
são par/es, mas auxiliares c/a Jus/ica.
AoJ/indarnentar a c/er/são que se pre/ende reconsic/erar, assentei, no ponto, qite:
(...)
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Importante, inuzalmente, distinguir que não se conjundem, no piano p cessuai,o

inc/dente de quebra do sigilo banccirio e a perfria compIcmentac
o prirneiro cons/s/c em urn inc-/den/c de naturea cautela,; que pode ser defirido em
quaiquerj/ise do processojudidal, ci/jo objet/no e exatamente, cole/ar, classjicar e
anal/car as it/ormaçóis concernentes ci rnovirncntafão banccin/a do invest/gado,
produindo elementos de inJrmajâo panil a apurapao de ocorrinda de qualquer
40, caput, da Lei (omplementar n. 10512001:
il/c/to; é o cjue ecpressa o art/ go
5 4o A quebra de sgiio poderci ser decretada, quando necessi/nia para auraçcio de

ocorrinda c/c cjiicilquer i/Ic/to, em quaiquer Jase

do

inquenito oil do pro cesso

judicial, e cipecialrnente nos seguintes cnmcs: (..)
A Força Tarefa Ji cons/ilulda exatamente para, a partir da cAper//se e dos
recursos operado na/s dos org//os envolvidos, rca/i ar a proj/inc/a ancil/se e
c/assflcação dos dados hanccIr/os que, em es/ado bniito, nada contribuem para a
e/udda('áo do objeto i/t/<g/oso.
A perlda complementar, por sua ve, ocorrerci em urn segundo mornento,
exatarnente quando je/ diponibil/adas as injermajOes resu/tantes dos traba/hos
da Forç'a Tarefa. Em tal ocas/cio, ev/c/enternente, a legisla f'cio processual acerca da
prova per/c/al serci rzgorosamente observada, oportunic-ando-se c/s par/es o pleno
acompanharnento c/c even/na/s c//hg/nc/as e, tamhe'rn, o ojèredrncnto c/c quesitos
ac//do na/s e pci//dos c/c esclaredrnento.
Destaco, a/nc/a, que bc/os os c/ac/os utih/çados pc/a Foiia Tare]ci em sua and/se (o
norninado "mater/al bruto") estarcio c/iipon/h/l/cados c/s par/es qucindo concluldos
os trahaihos daquela e in/c/ac/os os traba/hos per/dais propniamente c/i/os. 0 que
ncio se sustenta, contudo, e' a ex/glnda c/c que vs assistentes tOcn/cos tenham acesso
a sisternas e recursos operationais c/c or cios pubhicos, como o S/sterna de
Invest/gaçdo c/c Mon/rnentaçOes Bancc/n/as (SIiVIBA), sob a jr//gil ale c/c que
a amp la djesa e o contraditón/o cs/ar/am prejiedicados. Ora, se adrnitic/o tal
argumento, tambc'm sen/a taro i/o Ju/go joniicier prhvio treinarnento e recursos
operadonais compativeis para vs ass/s/en/cs te'cnicos an/es c/c c/jen/r qualquer
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pedido de qziebra de siiIo hanccIrio. Nâo he, obviarnente, amparo iut'dico a 7il
prelensCo.
Niio se iratando, portanto, de acesso a docurnentos jiintados aos autos e C mIngila
de novos elementos, mantenho a dedsão por seus proriosftundarnentos."
Dessa forma, a partir de 2 (duas) decisôes proferidas, restou
esciarecido que:

a)

Caberia a Força Tarefa a anâlise do material em "estado bruto"

obtido através de inforrnacóes de quebra de sigio bancário;
b) A pericia complementar ocorreria em segundo mornento,
somente apds a anâlise feita pela Forca Tarefa;
c) Na pericia complementar, por evidente, scriam observadas
rigorosamente as normas processuals, para quc as partes
acompanhassem diligéncias e formulassem quesitos adicionais e
pedidos de esciarecimento; e
d) Todas as informaçôes e dados analisados pela Forca Tarefa
estariam a disposicão das partes, assim que iniciados os trabalhos
pencials "propriamente clitos".

Esta iiltima decisão é de 23 de novembro de 2016, momento em que
informacôes e dados haviam sido juntados aos autos e se iniciava a análise pela Forca
Tarefa composta por integrantes da Policia Federal, Receita Federal e COAF e
coordenadas pelos Peritos do TSE.

Em 16 de dezembro de 2016, foi juntada aos autos Manifestacáo dos
Srs. Peritos Judiciais sobre o Parccer Contábil Divergentc aprcsentado pela defesa de
Dilma Rousseff, bern como sobre apenas parte do trabaiho feito pcla Forca Tarefa.
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Em continuidade foram também aprcsentados relatdrios ci bora'os
pela Poilcia Federal e Receita Federal.
Ocorre, entretanto, que muito embora os peritos tratem de questóes
contábeis e numéricas, foram iricapazes de confirmar a tese dos autores.
Estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I:
'Art. 373.0 onus dci prova incumbe:
I - ao au/or, 91/auto ao]Ito constitutivo do sen direito."
Também prevê o CPC algumas hipóteses de inversão do onus da
prova, que não são aplicáveis as presentes acfies reunidas.Nas prescntes acfles eleitorais
figuram como autores tanto o PSDB, como a Coligacão Muda Brasil.
Portanto, incumbem a eles o onus de provarem o que alegam, o que
não ocorreu, por meio de nenhuma prova produzida, inclusive a pericial.
Nunca é demais frisar que o Laudo Pericial Contábil inicialmente
apresentado pelo Colegiado de Peritos do Juizo foi considerado insuficiente pela defesa
de Dilma Rousseff e, nesse senddo, foi amplamente demonstrado e corroborado
através dc farta documcntacão pelo Parecer TOcnico Contábil Divergente elaborado
pelo seu Assistente Técnico.
Na ocasião, o AssistenteTOcnico destacou na conclusão de seu
Parecer Tccnico Contábil Divergente, dentre outras, que: 'fFicou pa/en/c a/raves cias
observaçfes e constataf Oes divergentes efttuadas no presente Parecer TOcnico ont(Ibi/, amparadas em
firla doatmentaão comprohatOria — ate' em exagero, mas necesscIrias ao caso — que as verz7ica'ô'es
reauiadas pelos Pen/os Judiciais são limitadas e incomple/as; os exames omitem e/ on mal intel7retam
as ocorrCncias e, ainda, apresenram erros no Laudo Pericial gue alcançam o nómero
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Entretanto, as manifestaçôes trazidas aos autos em 15 de Dezembro
prdximo passado pelo Colegiado de Peritos do JuIzo, em relacão ao Parccer Técnico
Contábil Divergente apresentado pelo AssistenteTécnico, embora apresente sistemática
de apuracão e demonstracão diferenciada daquela utilizada pelo Assistente, corrige e
complementa o Laudo Pericial inicial e, principahnente, converge para a mesma
conclusão do Assistente Técnico em relaçao as empresas periciadas, ou seja.

(i) as empresas sob perIcia exisrem de fato e de direiro,
portanro njo são de fachada;
(ii) as empresas produziram, seja em estabelecimen to próprio
ou de rerceiros, os materials contra tados pela campanha
eleiroral Dilma/Temer e;
(lii) existem evidencias suficien tes que compro yam que os
ma teriais contra tados foram efe ri vamen te en tregues I
campanha eleiroral Dilma/Temer."
Na sequência, serão efetuados os devidos e necessários
esciarecimentos sobre us itens levantados pelo Colegiado de Peritos na manifestaçao
em qucstao, assim como serão explicitadas as conclusOes convergentes trazidas
agora pelos Srs. Peritos na manifestação,atraves de ajustes e exames
complementares por eles apresentados, após a análise do Parecer Técnico
Contábil Divergente preparado pelo Assistente Técnico da Reguerida.

Importante rcssaltar ainda que, visando evitar maiores delongas no
processo, flO55OS comentários sao dirigidos apenas e tao somente àqueles itens
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destacados pelos senhores Petos Jucis que efedvamente conbuepar 4o77
deslinde do processo.

VI.a -sERvlcos GRAFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA("VTPB")

a) Importante iniciar as consideracóes pela empresa periciada em
epIgrafe, tendo em vista que foi em relacáo a cia que o Laudo Pericial inicial trouxe a
major inconsistência numérica, corn influência direta nas conclusöes ofertadas
pelos Peritos do JuIzo.

Refere-se a inconsisténcia apontada pelo Assistente da Requerida, em
scu Parecer Técnico Conthbil Divergente, que origina uma divergência indevida de
quase meio bilháo de unidades produzidas (423.994.076)!

Finalmente, a inconsisténcia agora foi devidamente corrigida
pelo Colegiado de Peritos do JuIzo.

Para meihor explicitar a inconsistência e sua correcão pelos
Peritos, devidamente trazida aos autos, através da manifestaçao sobre o Parecer
Técnico Divergente do Assistente da Reguerida, transcrevemos o que foi
destacado no Laudo Pericial Inicial e, em seguida, as consideracöes dos Peritos Judiciais
que corrigiram a grave inconsistência antes apresentada:

I. Laudo Pericial Inicial, pg. 63 - CONCLUSAO
(apresentado em 22/Ago./2016)

'As notasjiscais c/c subcontrataçJo de outras empresas indicam a contrataçâo de
1.043. 9 16.000 unidades tie produtos. As notasjiscais c/c remessa indicam que

desse total Jéram entregues 619.921.294 unic/ades de pro dutoi; uma dj/erenf(a de
423.994.076 unidades c/c produtos scm cohertura documental que Joram
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pro duidos e en/re<gues aos seus contra/an/es, den/re c/es, a chapa preside t7'a/ c/c/ta
em 2014". (Importante ressaltarnos que o total de 1.043.916.000, é o
total contratado apenas corn a chapa presidencial eleita ern 2014).

II. Manifestacäo dos Peritos Judiciais, acerca do Parecer
Técnico Divergente apresentado pelo Assistente da Requerida -Pg. 30 e 31
(Apresentado em 15/Dez./2016)

a anal/se dos per/los c/es/c Tribunal considerou as remessas suportadas

POT

documenta/âo fiscal e con/cridas tlor ti/o de 4roduto, de modo que quanclo se
compara as quantidades de cada tiho de pro duto con//do nas no/as Jiscais de venda
da VTPB a cliapa presidential c/c/la corn as quan/idacles cons/an/es ntis no/as
Iscais c/c remessa e os DACTEs rejèren/es a esses proc/u/os, oh//rn-se o seguinte
resu/tado:

Tpos de
Produtos
Vendidos

Quantidade
Conforme
Notes Fiscals
de Remessa e
DACTEs
(b)

Quantidade
Vendlda de
Cads Tipo de
Produto
(a)

I
2
3
4

5
6

Folder A4
Pan/kIlo 15x9
Par4kIto21x15
Santinho Mode/a Card
Sanlir,ho
Panflela A5 404 Coss

50.000
50000000
74.550.000
223.016.000
693.800.(1)0
2.500 000

Total geral

1.043.916.000

1

Diferençana
Ouanftdade
Entre
NF . Venda
e
NFRen,esa
(c=a—b)

0
50.000
4695.000
45305000
22.605000
51.945.000
235.354.000
.12 338.000
-12.598.000
706.398.000
0
2.500.000
1,041.552.000 j 2,364.000

VOr
Unitarl

0
(R

(d)

0,0740
0,0148
0L0400
0,0625
0,0074
00400

1

Valor Total
dos
Produtos
Vendidos
(R$)
(e=axd)

Dileronça
em (R$)

(1cxd)

000
3,700,00
740.00000 69.486,00
2982.000,00 904200,00
119311500 00 -771125,00
- 5134.120,00 -91225,20
100,000,00
0,00
1 22.898.320,00 1109.335,80

Observa-se que o Colegiado de Peritos Judiciais, após a análise do
Parecer Contábil Divergente preparado pelo Assistente da Requerida, bern corno dos
docurnentos quc são parte integrante do mesmo, retificaram a diferença

inicialmente anontada nor eles. de "423.994.076 unidades de produtos sem
coberrura documental gue foram produzidos e enrregues". para 2.364.000
unidades. o aue renresenta uma diferenca alobal na camnanha de Infimos R$
109.355.80.
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ista-se: concluIram os Peritos aue a diferenca caiu aite auase

impressos (2.364.000)!!

Ou seja, reconheceram a grave inconsistência contida no Laudo
Pericial inicial.

Na mesma manifestacão do Colegiado de Peritos Judiciais, na página
31, os mesmos apresentam diferencas de quantildades entre produtos, indicando que
foram entregues maior quantidade de uma especificacáo, compensada pela entrega de
menor quantidade de outra especificacão, o gue näo interfere para a concluso do
objeto da presente ação, uma vez gue a diferença final apurada, representaria
apenas o valor de R$ 109.355,80.

Ainda, em rclação a diferenca errada,agora retificada de forma
eficiente pelo Colegiado de Peritos Judiciais, é importante destacar que o ajuste foi
propiciado pelos documentos acostados aos autos pelo AssistenteTécnico de
Rcquerida, que anexou todos os conhecimentos de transporte e notas dc venda e
remessa ao seu Parecer Técnico Divergente, conforme observa-se no destaque feito
pelo Cole 'ado de Peritos Judiciais, a foiha 24 da manifestação:

'No Parecer DiveigenteJralllJunIados Docurnentos Auxi/iares de (onhecirnento
de Traniorte E/elrónico - DACTE ernitidos pc/a empresa Rea/L7a E.press
Cargas Aéreas Lida., NPJ n" 02.9/1.210/0001-67 e respectivas notasjIscais
e/etrdnias de rernessa que nâo bar/am sido apresentadas pela VTPB '

0 destaque é nccessário para ratificar a importância de toda a
documentaçao apresentada no Parecer Divergente preparado pelo Assistente
Técnico da Reguerida.
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A tulo de esciarecimento, convem intormar que tais documentos
foram obtidos pelo Assistente Técnico da Requerida junto a prestacSo de contas da
Chapa Dilma/Terner, entrcgue ao Tribunal Superior Eleitoral, e revisada pelos próprios
Peritos Judiciais, na qualidade de funcionários da ASEP\ - Assessoria de Exame de
Contas Eleitorais e Partidárias.

b) Também, em relacão a empresa VTPB, o Colegiado de Peritos
J udiciais, a página 31da rnanifestacSo, destaca que as amostras de materiais anexadas
pelo AssistenteTécnico da Requerida ao Parecer Técnico Divergente, não podem ser
consideradas para atestar parte on totalidade das notas fiscais emitidas pela empresa
contratada, conformc reproduzimos a seguir:

'Outro ponto ahordado no Parecer Dioeigente a reipeito dci LTPB, rejere-se

ci

existénda de mode/os do material graico discriminado nas notasfIscais de venda,
czjas copias são parte integrante do refirido Parecer e, constam cls Jis. 4.502 4.557.
Entretcrnto, não hci nenhuma vincu/açcio as reipectivas notasfIscais de vendci nem
mciniJèsta'ão a reipeito dos produtos supostamente comproucidos por esses
mode/os/amostras, raeão pa/cl qual tal tijo de comprovaçáo nJo pode
considerada para atestar parte on a total/dade das notas Jiscais emitidas pa/a
amp resa contratada '

Em relacão as consideracfles destacadas, é inevitável rcssaltar que os
Peritos Judiciais limitararn suas análises quando da elaboracao do Laudo Pericial e,
agora, na rnanifestacão, estSo novarnente Limitados aos documentos acostados pelo
AssistenteTécnico da Requerida, pois:

I- 0 que está anexado no Parecer Divergente, de foihas 4.502 a
4.557, como bern destacado na foiha 4.502, refere-se a "Amostras
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dos Materials produzidos pela VTPB (recebido duanre as
dii-ências)".
0 AssistenteTécnico da Requerida, ernbora tenha elaborado urn
extenso e cornpleto Parecer Divergente, corn 8.293 foihas, o mesmo, evidentemente,
não contempla a totalidade dos docurnentos entregues pelas empresas periciadas nas
diligências, bern corno aqueles possIveis de obtencão em fontes externas pdbLicas.

On seja: Competia aos Peritos Judiciais, também, analisar os
documentos recebidos em sua totalidade e opinar sobre os mesmos, o gue
propiciaria a conclusão mais adeguada e precisa, necessária ao julgamento da
causa.

II- Embora os Peritos Judiciais já tenham retiEcado o Laudo Pericial
inicialmente aprescntado, através da manifestacão ern questão, na gual atestam a
entrega de 1.041.552.000 unidades, das 1.043.916.000 contratadas pela Chapa
Dilma/Temer junto a VTPB, e, cons eguentemente. atestam a produçao.
independentemente de onde tenham sido produzidos os materiais, importante
ressaltar que os rnodelos não analisados pelos Peritos do JuIzo e colocadas apenas
arnostras no Parecer Divergente, foram apresentados de forma ordenada e vinculados
as notas fiscais de vcnda, pela prdpria empresa VTPB.

Tais docurnentos podern set perfeitarnente idendficados no arquivo
denoniinado pelos Peritos Judiciais corno "Protocolo n° 6.09312016' nos seguintes foihas
c anexos: Anexo 1 - de]lhas 193 a 275; Anexo 2 - dejbllas 002 a 300; Anexo 3 - deJa/has

002 a 300.Tais documentos (modelos dos materials), ernbora recepcionados pelos
Peritos dojuizo, curiosarnente não foram nurnerados no Protocolo n 6.093/2016.

Ainda, se houvesse necessidade de aprofundar os examcs e ou
cornplernentá-los, seria possIvel visualizar a matriz de todo o material produzido em
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tormato "color/do", chspombthzada pela empresa periciada aos Pentos Juhciais, e

relacionada no protocolo da empresa corno "item 31"

III- Para facilitar o entendimento e visualizaçao deste Juizo do que foi
exposto nos itens I e II precedentes, reproduzimos a seguirapenas a tItulo ilustrativo, 02
cópias de notas fiscais de vendas disponibilizadas pela empresa VTPB que, na
sequncia do arquivo também disponibiJizado, foi apresentado o modelo do material
produzido.

Ainda, nesse sentido, ressaltamos que todos esses modelos, em
cruzamento corn as respectivas notas fiscais, já foram apresentados pela Chapa
Dilma/Terner na prestacao de contas eleitorais, cuja análise foi feita pelos mesmos
Peritos do JuIzo, na qualidade de frmncionários da ASEPA - Assessoria de Exame de
Contas Eleitorais e Parddárias, onde, especificamente sobre este assunto, não houve
nenhuma ressalva.

Outrossim, Para esgotar o esciarecirnento, enfatizamos que a grande
maioria das notas Esca.is de vcnda traz na discriminacão dos produtos o Estado a que
Os

mesmos se referem. E, no material publicitário respectivo, está identificado o

candlidato aGovernador e/ou a Câmara Estadual, e/ou ao Senado Federal e/ou a
Câmara Federal, o que perrnite corn grande facilidade, confirmar a vinculacão da nota
de venda corn o material produzido.

Caso Os modelos produzidos, apresentados em coiljunto corn as notas
fiscais pela ernpresa periciada ao Colegiado de Peritos tivesse sido julgado insuficiente,
incornpleto ou ilegIvel, informarnos quc de forma urn pouco rnais trabathosa, poder-seia localizar Os mesmos, alternadvarnente, na prestacão de contas entregue ao TSE e,
ainda, nos próprios documentos entregues pela empresa periciada sob "item 31", que
são as matrizes coloridas do que foi produzido e apresentado pelo VTPB a PerIcia.
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E vamos além, contorme intormou o Sr. Beckcmbauer
Eve
hno,
quando das diligêricias realizadas na sede da empresa VTPB, este informou que todo o
trabaiho grâfico era terceirizado nas empresas, vej a-se:

Depoente - Doutor, Os peritos fizeram a diUgència, no é, no dia em que
foi feita a diugência, eu level eles no endereço da TUipaper, abri para eles
e mostrel que IS constarn so uns arquivos veihos meus que estão Ia, de
eleiçes anteriores, coisa para guardar, e solicitel a eles que fossem
comigo, juntos, a Ultraprint e a Margraf, que é sO atravessar a ponte e
falar: aqul, vamos certificar. Você quer ir là, conhecer a instalacao? A
Ultraprint a qualquer hora ela està disponivel para abrir as portas là,
mostrar a lnstalação dela, no é? Agora, o PT, ele pOs três auditores,

Aduziu também que entregou vasta documcntacao comprobatória da
prestaçao dos scrvicos a PGE:
Depoente - Ah, deutor, o procedimento da PGE está complete, Per que
Primeiro velo o procedimento da PGE, a gerte teve urn puta de urn
trabaiho para poder fazer tudo certinho, explicar tudo detalhadamente,
Depols tive que fazer urn outro procedimento desse para a Receita
Estadual. Quando o TSE ctiegou, eu ja no to tendo nem foiha de
máquina, que foiha de méquina vocè guarda uma ou duas. Entao, esses
documentos, se a senhor quser pedir para desarquivar na PGE, a senhor
pode periciar eles. No é colsa feita na hera, nern fundo de quintal não. E
material feito, porque tern ate a data do material que fol feito.

Assim, além do laudo ser totalmente inconclusivo por não indicar
corn certeza Sc cxisdram desvios ou náo, tampouco a verdade real foi buscada pelo
colegiado de peritos, uma vez que tinham conhccimento da terccirizacáo e Se negararn a
investigá1a e auditá-la.

COpia de docurnento eletrônico corn assinatura digital. Protocolo : 348112017 - Signatario(a) RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - Data/Flora 08/05117 - 22:11:07

i0-',

(;oLIc .\CAO CO NI A IA) R \ DO POVO (P1-P NI I) B-PSI)- PP PR PROS-POT PCdoB I'RB)
I)II\I.\

PRFSIDENI.\ / NIIcIII:1. IrMFR

VICE,
ELEJTCL

VII.b - REDE SEG GRAFICA E EDITORA - EIRELI

("REDE SEG")

8484

a) 0 volume de produtos adquiridos de referida Gráfica foi
infinitamente menor do que aquele adquirido da "VTPB ", portanto, mais fácil dc set
aferida a efetiva entrega dos produtos.

Embora os Peritos do Juizo destacam como equivocada a afirmacão
do Assistente Técnico da Requerida, de cjue existe viinculo entre as empresas REDE
SEG e GRAFTEC e, portanto, estão interligadas 55 , a interligaçao é confirmada no
relatório da Policia Federal (Forca Tarefa), que traz a mesma concluxio do
Assistcnte da requerida nesse sentido, de forma muito mais objetiva e abrangente,
guando destaca:

Pagina 9:
De acordo corn pesquisa em fones abertas, a empresa REDE SEG na verdade
pertencerla a farnulia de RODRIGO ZANARDA e nan a VIVALDO DIAS DA SILVA.
ROIJRICJO ZANARDO possuilt vInculo corn a RGB MIDIA E GRAFICA. a
corn ARTECNICA LTDA. e corn a RKR ACABAMENTOS GRAFICOS UNIPESSOAL
LTDA. sendo que a empresa ROB MIDIA F GRAFICA recebeu R$ 1.183.000.00. a empresa
recebeu R$ 166883.00 e a empresa RKR ACABAMENTOS recebeu R$ 1.013.000,00 cm-2 0 14
da cmprcsa RF.DE SF0. Adcrnak, RODRIGO ZANARDO t'eceheu da empresa RUDE SEG na
coridicilo de pessoa fIsica o valor de R$ 1.701.438.00 c scu irnião ROG1RI() LANARDO
recebeu da empiesa REDE SEG na condic3o de pessoa fisica o valor dc R$ 354.821.08.
Além disso, cndcreco de registro da ernpresa RUDE SEG o mesmo endcreco
registrado em nome da empresa RGB MIDIA que pertence a seu irrnGo ROGERIO ZANARE)O.
mesmo endereço registrado em nome da empresa RKR ACABAMENTOS, bern como mesmo

endcrcco rcsidencial de JOSE MICIILL, resportsável pela empresa FSC - SERV1C0S
GRAFICOS EIRELI. a qual recebeu o valor dc da crnpresa RUDUS EGR$ 523.00000

Pagina 11:
0 tcrrno "inrerbg-adas" utilizado pelo Assisterite Técnico da Rc9uerida não é urn adjetivo, mas sirn, um
verbo transirivo. Portanto, nao faz referência a Iegislacäo socictaria, c muito menus a lcgislaçao das
Sociedades por Açôes (Lei n ( I 6.404/76), conforme interpretaram indevidamente OS Peritos Judiclais (Pg. 19
20).
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Nesse diapasão. podc-sc afirmar que as ernpresas v inculadas de forma direta corn
RODRIGO ZANARDO e/ou corn seu irmo ROGERIO ZANARDO receberarn em 2014 da
empresa REDESEG o montante de R$ 5.890.883,70, caso considerado o vInculo indireto corn
a empresa FSC -

SERVIOS GRAFICOS EIRELI, o montante recebido pelas empresas corn

alguma espécie de vínculo corn RODRIGO ZANARDO passa para R$ 6.411883,70, e
sornando-se os valores recebidos por RODRIGO ZANARDO (R$ 1.701.438,00), pelo seu
irmão ROGERIO ZANARDO (R$ 354.82 1,08) e por VIVALDO (R$ 635.341,20), todos na
condicAo de pessoa fisica, da empresa REDE SEG, o montante recebido a pelas pessoas
vncu1adas a RODRIGO ZANARDA passa para R$ 9.105.483.98.

Portanto, confirmada a informacâo pela Força Tarefa de que as
empresas, inicialmentc trazidas aos autos por meio do Parecer Divergente, possuem
"vmnculo direro" através dos irmãos ZANARDO, não é equivocada a informacão do

Assistente da Requerida e deve ser considerada.

Além disso, em relacão a produção compartilhada, a mesma pode
ser perfeitamente inferida a partir da análise da documentaciio cxistente na prestacao de
contas apresentada ao TSE pela Chapa Dilma-Temer, na qual constam vários
comprovantes de retiradas/entregas de mercadorias "da REDE SEG", as guais
identifica-se gue efetivamente ocorreram na GRAFTEC.Na ocasiáo da perIcia, o
Colegiado de Peritos Judiciais não observou este fato e, portanto, também no
aprofundou os exames, trazendo aos autos conclusfles equivocadas e baseadas em
exames incompletos, as quais necessitam ser redficadas.

Portanto, neste momento, já é possIvel a conclusão de que
realmente foi efetuada produção de material na GRAFTEC e entregues a
Campanha em nome da REDE SEG, através do relatdrio da Forca Tarefa (Poilcia
Federal) e, também, das seguintes novas evidéncias:

- 0 Sr. Edielson José Rocha, sdcio proprietarlo da cmpresa prestadora
de servicos de transportcs para a campanha - REALIZA EXPRESS - em depoimento
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JFO^ nforrne
prestado nos autos do processo, conftrrna o vInculo entre as empresas,

destaque das foihas 5.509 e 5.514 a seguir:
Foiha 5.509:

o

SENHOR BRUNO CESAR LORENCNI (juiz auxiUar): Mas da

Rede Seg, entáo, o senhor riunca foi numa sede que seja da Rode Seg9

o SENHOR EDIELSON JOSÉ ROCHA (depoerite): Não. Ate entáo
eu sou sabedor também que ela tern uma parceria corn a Graftec.

Foiha 5.514:

O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado de Ditma
Rousseff): 0 senhor nos disse tarnbém que, em relação a Rede Seg, em alguns
momentos o senhor pegava material na Margraf, em Barueri e outros na Graftec?
O SENHOR EDIELSON JOSE ROCHA (depoente): E... na Graftec,
nurica coletel. Eles mandavam entregar.

fato de ter ou não ter funcionários registrados nas empresas, embora seja urn dos
"meios" para a obtencao da prova, está sendo considerado corno o "fim", deixandose, inclusive, o objeto principal da perIcia a rnargern das discussöes, que entendemos
ser: - comprovação de que as empresas não são de fachada; - que todo o material
contratado pela Chapa Dilma-Temer foi efetivamente entregue e, ainda, que Os
preços praticados são os normais de mercado.

Corn efeito, para o deslinde da causa não ha relevância a
cornprovação ou nao da existência de funcionários registrados nas empresas.
Urna vez já cornprovado gue o material foi efetivamente entregue, não ha o
porguê duvidar se o rnesmo foi ou não produzido.

E uma discussão absolutamente inócua em sede de açöes
eleitorais!
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entre as empresas, não sa p objeto destas acöes eleitorais.

Também, é importantc ressaltar que dificilmente será encontrado
"acordo comerc7a/ emdenaado entre as empresas"

corno destacam os Senhores Peritos.

Isto porque as operacôes de compra e venda, industrializacão por
conta de terceiros e sirnilares, de acordo corn as prádcas usuais de mercado,
normalmente não são formalizadas através de contratos escritos. Principalmente
aquelas que tern duracão curta, por periodos determinados e cujos materiais estão bern
definidos, como é o caso detoda e qualqucr Campanha eleitoral, inclusive as dos
Autores.

Outrossirn, apenas para ilustrar o dcstaque, ha fortes evidéncias de
que a empresa GRAFTEC não mantinha funcionários registrados, mas possuIa
colaboradores ern suas instalacoes desenvolvendo servicos, conforme se depreende do
depoimento do transportador, Sr. Edielson José Rocha, em rcsposta ao questionamento
feito pelo advogados dos Requerentes, Dr. José Eduardo Rangcl de Alckmin:

Foiha 5.525:
o DOUTOR JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (advogado

da Coligação Muda Brasil e do PSDB): Havia muitos empregados Ia?
o SENHOR EDIELSON JOSE ROCHA (depoonte): Positivo. Eu

estive na Mack Color, na Ultraprint e, depois cia campanha, que eu fui no Graftec,
que realmente näo sei de... quantos empregados mas, no meu ver, I cA uns 40, no
maxima, na Graftec, no maxima, 40.
Agora. a Ultraprint, imagino uns 200.
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Tais constatacöes cada vez mais corroboram a existéncia de Irodul&i.
terceirizada, principahnente quando Has em conjunto corn o depoimento do
transportador, Sr. Edicison José Rocha, cujo trecho reproduzimos a seguir:

o SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): 0 senhor se
lembra de alguma empresa que também o senhor tenha coletado Ia ou levado,
chamada Rede Seg?
o SENHOR EDIELSON JOSE ROCHA (depoente): Então. Essa
Rede Seq eta.., existia umas pessoas envolvidas chamada Mércia... Marcia e näo
lembro a outra. E que eta direcionava pra coletar essa mercadoria na Margraf, na
Alameda Juruá, em Barueri.
o SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Mas da
Rede Seq, erltäo, o senhor nunca foi numa soda quo seja da Rode Seg?
o SENHOR EDIELSON JOSE ROCHA (depoerite): Não. Ate então
eu sou sabedor também que eta tem uma parceria corn a Graftec.

e) Outro fato de necessário destaque é a diferenca apurada e
identiticada pelo Assistente da Requerida,e trazida aos autos pelos Peritos Judiciais

de forma distorcida, conforme reproduzimos: "(..) On seja, o Parecer Divergente apresenta
documen/os de remessa de unidades de pro duão a major do que osdocumentos fiscais de venda
constantes dos autos da AIJE e da prestação de con/as" (Pg. 20).
A diferenca existente no edo Parecer Divergente, conforme
supöem os Peritos Judiciais, mas sim, existe realmente confrontando-se a
documentacão fiscal relacionada a Camøanha e emitida bela REDE SEG.Essa
divergéncia no foi detectada na revisão da prestacáo de contas e, tao pouco, pelos
próprios Peritos Judiciais que a trazem na manifestaçâo de forma distorcida, corno se
fosse erro do AssistenteTécnico.

Conforrnc posto no Parecer Divcrgente, fica evidente que não ha
erros no mesmo, conforme destacam os Peritos Judiciais, rnas sirn, ha divergéncia entre
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a documentaçáo etmuda pela "REDE SEG' divergência essa devi4amente

identificada e conciliada pelo Assistente Técnico da Reguerida.

f) Ainda relacionado a "REDE SEG", os Peritos do
J uIzoapresentaram tabela onde idendficarn algumas rernessas que, segundo eles, náo
tern o devido Docurnento Auxiliar de Conhecirnento dc Transporte Eletrônico
DACTE, cuja finaLidade seria comprovar a efetiva entrega das mercadorias.

Nesse sentido, é importante ressaltar que as notas fiscais apontadas
pelos Peritos corno "/il/ando o DAC7E ' são aguelas quc estão no Parecer Divergente
indicando corno o desdnatãrio das mercadorias a LiLEICAO 2014 - DILMJ\ VANNA
ROUSSEFF PRESIDENTE e, ainda, está observado no Parecer Divergente gue
referern-se a

"t'roduto entreeve na REALIZA TRANSPOR YES E

REDESPA CHADO"
Portanto, referidas rncrcadorias se entregues na REALIZA
TRANSPORTES pelo emitente, no caso a "RED SEG' é provável que a Campanha
não tivesse o conhecirnento de transporte e, tao pouco, nota fiscal de rernessa, pois
poderiarn ter sido entregues corn a própria nota fiscal de venda, corno acontecia ern
alguns casos e é perfeitarnente aceito pela legislacão vigente.

Todavia, para verificar a efetiva entrega das mercadorias, é
função dos Peritos atestar a existência do REDESPACHO, ou seja, a salda
dessas mercadorias para os diretórios respectivos e candidatos gue, nesse caso,
obrigatoriamente existe o conhecimento de transporte.

Nesse senddo, importante ressaltar que os Peritos Judiciais, por serern
funcionários da ASEPA, já fizerarn (ou devcriam ter feito) referido proceclimento
quando da revisão das contas da Campanha Presidencial, pois no relatdrio por eles
elaborado naquela ocasião, destacararn o seguinte como escopo da análise:
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"10. 0 escopo c/a anou/ise 1/mi/on-se ao exame das receitas e deapesasdeclaradas
pc/a candidata a [sic/ Presidlncia c/a Repc/blica, em conjunlo corn o candidato a
Vice-P residente, em conji-onto corn:
a)

a moc'irnentaçãoj/nanceira ident ,ticada por rneio de extratos banccfrios,

b)

Os

ori rinais ozi cópias da documenraçlo fiscal gue

coinprovam osregistros efetuados, observados os art. 40. V 1 . e
art. 46 da Resoluçffo- TSE n° 23.406/2014:(grifamos)
as reipostas c/c pedidos c/c conjirmap5/'s externas (tircu1ari7açôes - art. 49, S' 20
da Resolziçâo-TSE no 23.40612014);
d) as inJ/.irmaçoes prestadas vo/untariarnente por doadores e J/rnecedores (art. 70
no
23.40612014),- e os esciarecimentos e docurnentos
c/a Resol,ccâo-TSE
comp/ementares, resu/tantes c/as diligincias que sejI7erern necessárias, corn vistas a
ver/icar o atendirnento as normas legais que regem a presta(o c/c
con/as.

Para riao inverter Os

prinCIplOs básicos do Direito, urna vez quc o

onus da prova é dos Autores, que não se manifestaram em momento algum apontando
quais mercadorias ndo foram entregues a Chapa Dilma/Temer, e fizeram apenas uma
suspeita genérica e, ainda, tendo em vista que os Peritos Judiciais não aproftmndaram os
exames de forma a propiciar fidedignidade ao Laudo Pericial por des apresentado, deve
ser considerado inconclusivo e utilizado apenas para confirrnar que a prestacão de
servicos realmente ocorreu.

VII.c - FOCAL CONFECçAO E COMUNICAçAO VISUAL LTDA.

As conclusOes dos Peritos Judiciais na manifestacão são distorcidas e
não refletcm a realidade, conforme destacamos a seguir:

Copia de documento eletrOnico corn assinatura digital. Protocoto 348112017- Signatario(a) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO - DatalHora 08105117-22:11:07

yyT
(A)LI 0 \ (, AO C()M A I()Rc A DO POVO (PI'-PNID B-PSD PP-I'R-P ROS PDI- PCdoB P RB)
DIlNIA - PRCSIDFNF \ / NIICUIIT ICMIIR - V ICC
T'SLkL SUFMIR

91
a) A foihas 32, 33 e 34 da rnanifestaçao, os Petos ressae
existem notas fiscais contabilizadas, cujo servico nao foi prestado a Campanha
Presidencial, e cujas notas não foram re 91 na prestaçáo de contas e, ainda,
ressaltam os Peritos que referidas notas fiscais foram contabilizadas como recebidas em
espécie.

0 Parecer Divergentc esciarece e, é mantido o esciarecirnento por ser
absolutamente prudente, que:

- Os servicos niio foram prestados (fato destacado pelos Peritos);

- .0 recebimento em espécie pela empresa periciada não ocorreu, pois
se os servicos não foram prestados, não ha porque se falar em
pagamento.

Ainda, jamais a campanha efetuou pagamento em espécie.

Portanto, evidente que se refere a erros contábeis e fiscais cometidos
pela empresa periciada, e nada tern de irregular corn as contas da Campanha.

b) A foiha 37 da manifestacão, os Peritos alegam que estSo
impossibilitados dc fazer qualquer vinculação das fotos anexadas ao Parecer Divergente
corn os cventos respect vos.
Ressaltamos que, corn o mInirno esforco, é possIvel sirn a
rastreabilidade das fotos e a identificaçáo plena de onde foi o evento que as rnesrnas
ilustram, todavia, é necessário realizar investigacão, procedimento básico na PerIcia.

Prova disso está na própria rnanifestacão dos Peritos, a folha 51, onde
detaiharn o proceclimento que perinite atestar as fotos.
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para

comprovar o evento reali2ado na Praca Mexico, que é a função da PerIcia, mas sim,
para tentar diminuir a credibilidade do Parecer Divergente.

Muito importante destacar ainda que, os Peritos a foiha 37,
destacam de forma correta que "(...) a foto. por Si SO, ornissa a respecriva fonre,

pode represen tar gue urn evento foi realizado.... ".
Todas as fotos foram fornecidas pela emprcsa periciada (fonte) e,
apenas a confirmacáo das mesmas em fontes externas, como internet, foi realizada pelo
Assistente Técnico da Requerida, procedimento este clue tambérn deve ser ou foi
efetuado pelos Peritos judiciais.

c)

Outra inconsistCncia apontada, completamente distorcida, está a

foihas 38 e 39 da rnanifestacão.

Em referidas foihas, os Peritos do JaIzo destacam corno irregularidade
o fato de existirem cobrancas de eventos cancclados, cujo atesto de recebimento foi
devidamente assinado por Nelson Martins.

Náo he absolutamentc nada de irregular em referidos eventos
cancelados, pois além de constar explicitamente nos docurnentos que os mesmos foram
cancelados, a empresa Periciada teve custos corn montagem e desmontagem, dos quais
estC sendo atestada a regularidade pelo Sr. Nelson Martins.

IncompreensIvcl entcnder aonde estaria a irregularidade inspirada
pelos Peritos.

d) A foihas 40 a 46 da manifestacCo,

OS

Pcritos Judiciais apresentarn

planilhas nas quais, segundo des, existem irregularidades por exisfir fornecimento de
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materials pela empresa periciada no eventos reahzados, tudo detalh4damente
discriminado nos orcamentos.

Nesse caso, embora em nada acrescente a presente acáo as
observacôes dos Peritos, é importante ressaltar que os mesmos estão extrapolando os
limites da perIcia, uma vez que não cabe a eles julgar o que a Coordenacao de
Campanha entenclia como relevante o material a distribuir em comicios.

e) Por fim, em relacão as consideracoes relacionadas a emprcsa

"FOcAL", importante dcstacar o quejulgamos ser o major fato comprobatdrio de quc
os

Peritos Judiciais estão se desviando do objeto principal da prova pericial.

Em um Parecer Divergente com mais de 8.000 foihas, apresentado
pelo Assistente Técnico da Requerida, o Colegiado de Peritos Judiciais "pinçou" 03
(txês) dnicas foihas gue dernonstram as instalaçOes da antiga sede da empresa
operando (2010), c destacâ-las indevidamente em sua manifestacão como urn erro, o
gue não e verdadeiro.

As ilustraçOes referenciadas pelos Peritos Judiciais como urn
erro, pois demonstraria a produção de 2010, e não 2014, assirn corno a produçäo
de outros candidatos, e completamente distorcida e eguivocada.

Rcfcridas ilustracdes, como bern destacado pclo Assistente Técnico
da Requerida e mal interpretado pelos Peritos do Juizo, serviram para demonstrar as
instalacfles da antiga sede da empresa operando, a qual atualmente encontra-se
desocupada.

Ha várias outras fotos dentre aquelas de foihas 8.135 a 8.293 do
Parecer Divergente, que tern por finalidade demonstrar a produçao de 2014, as quais
foram solcnemente silenciadas ou esquecidas pelos Peritos Judiciais.
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Para o perfeito entendlimento da evidentc distorção trazida pelos
Peritos Jucliciais, transcrevernos o que consta no Parecer Divergentc:

"(.)julgamos importante, tam/,ém, anexar material onde aparece a prodn çJo da
empresa em 2014, con/èccionando o material dci campanha eleitoral
Dilma/Temer, assim como as insraiaçoes da ant _a sede da
empresa, atualmente desocupada." (grifamos).
Assim, não ha gue se falar em gualguer irregularidade guanto a
prestaçao dos serviços, ate mesmo porgue, se tomarmos os depoimentos
prestados perante esta acão judicial, especialmente a oitiva do senhor Carlos
Cortegoso, Cleia Mara dos Santos, Rogerio Theodoro, José Alencar da Cunha
Neto, Vicente Jordao Jardim Mentone, Paulo Fernando Paes Landim e
Edielson José Rocha, comprovamos a efetiva montagem de todas as estruturas e
entrega do material grafico.

Consideraçoes Finais em Relação a Pericia

Corn a rnáxima vênia, após contrapor a rnanifestacâo do "Colegiado

de Peritos Judicials" e Parecer Técnico Divergente, veri ficamos que diversos erros
daqucla primeira manifestacão dos experts foram corrigidas.

Corn efeito, apontaram os Srs. Peritos Judiciais que a expressiva
diferenca foi dirninulda para 2.364.000 unidades, o que represcnta financeirarnente
Infirnos R$ 109.335,80, em relacâo as entregas de produtos da empresa "VTPB", ou
seja, menos de 0,5% do valor contratado.

Da mesma forma, os Pcritos judiciais destacam diferencas de
quantidades não entregues pela "REDE SEG", as quais nSo foram aprofundadas e são
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perteitamente identiticáveis, conforme também demonstrado pelo Assistente Técmco
da Refcrida em seu Parecer Técnico Divergente e destacado no item 2, letra "d" desta
manifestacáo.

Em relacão a empresa 'FOCAL' o "Colegiado de Peritos

Judiciais", na tentadva de diminuir a fidedignidade do Parecer Técnico Divergente,
demonstra ampla e claramente a possibilidade de comprovar a efedva realizacáo dos
eventos cobrados por rcferida empresa e, ainda, gue os mesmos foram terceirizados
corn outras empresas.

0 procedimento udlizado pclos Peritos Judiciais Para afericão de
todos os eventos, ficou demonstrado no finico em que foi idcndficada distorcão no
Parecer Técnico Divergente, que foi a ilustracao do evento realizado na praca Mexico,
em Porto Alegre, RS, corn imagens de outro evento, rcalizado no Estádio Beira Rio,
também em Porto Alegre.

Quanto a todos

Os

outros eventos, não foi destacada nenhuma

inconsisténcia pelo "Colegiado de PerirosJudiciais".

Ainda, é importantc destacar que a Força Tarcfa, mais
especificamente o Relatdrio apresentado pela Policia Federal, corroborou o que já havia
sido destacado pelo Assistente Técnico da Requerida no Parecer Divergcnte, ou seja:
que existe vInculo entre a empresa "REDE SEG" e "GRAFTEC", facilitando a

producão pela "GRAFTEC"por conta e ordern da "REDE SEG" e ainda, trouxe a
informaçáo de grande movimentacão financeira migrando dos frmndos dlisponiveis da

"REDE SEG"para a "GRAFTEC".
A Força Tarefa corrobora, também, as conclusfles do Assistcnte
Técnico da Requerida no sentido de que as diligéncias foram insuficientcs e precisam
ser complementada.
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pressão

"reaiizaçäo de dJIi-ências de forma diferente" Mas é prudente e asseiliva, quando
destaca que "A obrençäo irnediata de docurnentos ou cópias dos mesmos,

combinada corn dil4g-6ncias investigativas outras, corno entrevista de todas as
pessoas de interesse, ern açäo coordenada e sigilosa, de esforço concentrado,
possibilitará ao Estado criar cenário adeguado a busca da verdade, evirando-se a
criaçio de versóespara os faros sob apuração"
Tudo exatarnente ao encontro do que já havia ressaltado o Assistente
Técnico da Requcrida em seu Parecer Técnico Divcrgente, cujos trechos de sua

conclusáo mcncionam que "Ficou parente arravés das observacoes e constataçoes
divergenres efetuadas no presenre Parecer Técnico Divergenre, amparadas ern
farra docurnentação cornprobatória —.ate ern exagero, mas necessirias ao caso gue as verificaçôes realizadas pelos Periros Iudiciais so hrniradas e
incompleras: os exarnes ornitern e/ou mal interprerarn as ocorrências e, ainda,
apresen tarn erros no Laudo Pericial que alcançarn o nárnero de quase rneio
bilhão de unidades..."
Ressalta-se ainda que, ficou pacificado que as empresas periciadas
entregaram o material contratado, valendo-se de parcerias e/ou subcontrataçöes
para produçäo da totalidade.

Comprovado, também, gue a Chapa Dilma-Temer pagou
precos de mercado, inclusive, quando comparados corn àqueles precos praticados
corn a própria Chapa dos Requerentes, que também se uti]izou dos serviços de urna das
gráficas ora investigadas-VTPB.

Vale realçar que, comprovado gue todo o material foi
efetivamente entregue a Campanha, também é evidente gue todo material foi
produzido!
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VIII- DA INOCORRENCIA DO ALEGADO DESEQUILIBRIO DO 1ILE,169 7
POR ABUSO DE PODER ECONOMICO E DA CONDUTA DO ENTAO
CANDIDATO AECIO NEVES
Desde o inIcio deste processo, a defesa de Dilma Rousseff, corno urna
de suas teses de defesa, tern argurnentado como uma das razôes da inexistência dos
alegados abusos de poder politico e econômico, que a chapa liderada por Aécio Neves
teria recebido doacôes das mesmas empresas, as vezes ate em valores superiores, o que
desfiguraria a fantasiosa afrrrnacão de !Pdesequj],jbrjo do picito".

Nunca é demais lembrar que a fis. 32 da peticao inicial desta AIJE, Os
Representantes afarmam que:
Alias, o prejuIzo pock no

Sc

lirnitar aos valores carreados

para as campanhas dos candidatcs represernados, mas tomhm pelos que deixaram
de fluir pant as candidaturas opositoras.
Também é oportuno realçar que

Os

Representantes, em suas peticfles

inicias, pedern não apenas a cassacão dos diplomas de Dilma Rousseff e Michel Temer,
como também a nomeaçáo de Aécio Neves e Aloysio Nunes.

Ao longo da instrucão probatória, em indmeras oportunidades, a
defesa de DiLma Rousseff indagou aos depoentes sobre as doacôes feitas a chapa
advcrsária, merecendo especial destaque as perguntas feitas aos delatores Otavio
Azevedo e Ricardo Pessoa, que foram deferidas pelo Eminente Ministro Relator.

Trecho do depoimento dc Otávio Azevedo em fis. 3528:

Por exempio, o PSDB, pro candidato Aécio. 10/ doze milhOes e
quatquer coisa, mas para o partido Ioi tnnta e trés rnt!hOes Fo/ bern prôx/rno do PT.
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0 DOUTOR Fb4V0 CROCCE CAETANO (advogado de DUrna
Rousseff): Já foi porguntada polo Mnstro Herman, mas eu queria reforçar, pra que
rique dare, bern cFaro: Peo que eu entenal, tanto a doaçäo a campanha presidencial
do Dilma e Temer; e a doaçao para a campanha de Akio e Aloyso tveram origern
na mesma conta corre-ite, da UC - é isso?
0 SNHOR RICARDO IIIODRO PESSOA (depuerac). Sim.
0 DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado do Dilma
Rousseff): 0 rnesmo centro de custos?
0 SENHOR RCARD0 RIBEIRO PESSOA (depcente): Centro de
cusos é outra coisa.
0 DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado do Dilma
Rousseff): Da mesma conta corrente?

Continuacáo as fis. 3.497:

0 SENHOR RICARDO RIBERC PESSOA (depoente): Nan sei se
na mesma conIc corrent, mas do caixa, do capital do giro, do onixe cia UIC
Engenharia, Constran e UTC Participaçöe.s, quo ea unificado.
0 DOUTOR FL VI0 CR000E CAETANO (advogado de Di!rna
Rousseff): Ou sea, não tern refagäo nenhuma corn evontuais comissOes nit rrnpin
de con tratos corn a Petrobras.
0 SENHOR R)CARDO RIBETRO PESSOA (depoente): Nan.
Absolutamente.
0 DOUTOR FLWO CR000E CAETANO (advogado do DUrna
Rousseft): Origern do doacbo a Akio a DUma é a mesma?
C SENHOR RICARDO R BEFRO PESSOA (depoente): Sim, senhor.

Trecho retirado das fls. 3499:
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o SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (C reged%j
I
alaitoral): Ou seja, no hi difarertça antre a cor/tribuiço qua foi feita para a

campanha da chapa Dilma Rousseff, Michel Temer e Akio Neves, Aloyslo Nunes.
ORADOR NAO IDENTIFICADO: Aloysio Nunes, dois senadores.
o SCM IOfl MINISTDO ticnMAN DCNJAMIN (coiregcdol-yer
eleitoraD: Náo havia?
o SENHOR RICARDO RIBFIRC) PFSSflA (r1pont) No

h2vi2.

De igual modo, como legidmo cxercIcio do direito de defesa,
novamente Os mesmos questionamcntos foram feitos pela defesa de Dilma Rousseff
aos delatores Marcelo Odcbrecht e Benedito Jr, que deram respostas contundentes,
tanto sobre doacão oficial, como não oficial (( -,aixa 2) a chapa adversária.

.Ao ser indagado sobre Aécio Neves, o colaborador premiado
Benedito Jr afrrmou ter realizado pagamentos via caixa 2, atendendo a pedido do
candidato:

fl' rsIttN() J.C)RENCINI: Si. Ilcijec/ici:,, clillil, lilt [ILl, ii, CIt tsar cssl LI unial,, lrLIç:IIl 1111,5.
claç3ii 2014,
cjiti4l.liiii.i oseliltIll ICII.l ,il,i Lull 1,11111, lUll, tUC LIIISI' d,i
ciii dc
ci ilahoraçzuci que sd a reiev:t,,ie parzi it c'amp:Iu thu c/c 2014?
UK. ALF:xANI)RE wIJDERLrC'Ht E'cc&2ldnci:i tom CnsulLl'

s12

iisi4 cl,lscr)o '.oh Ii sigi lii

oil ll.to.

MINIS -FRO IIR.\iAN BENJAMIN! ... (lIUdf%CI) c,,hc'riii peiti suitili, .1 IuiiuudILc'i . 0
S tthp rule ii rack ,r-Geral da Reptihl ci.

UK. ALEXA1)KE WUNDERLICH: E vineniud,, tu eantpanh.0 presidencial c sulgir,, que
tie,, ciic,utcrciatc.

\IIN!SI'RO III Rl N nF:NJAIN: En agr.iticcii no fl,,,uor Aictandre C pccci qtuc ia/c ic
ni,crcttr,nc.
DR. AIEXANDRE WUNDERLICII:E'rccktncia. ri nut',sci pupci au/ui C uu,i piluc,, cuinptc.so
por duas part cu Iarid.udc'.: liar, sO em ru/at, LII' Si tiii,. i/ui' C ilisli,) Li ciii :,bt,rac:irt di, Sr.
11cnc i licl,,. ,i,as
Itorque 11&i'. ,t:i,, j 5
Ices',,, a, iicl i oI,ilCiuii l , itcttzirlit 1,111cm.
O clue /0/ ptibluc:udii pelzi in/U/a. mUd I ,,
no diii tIc (I111cm,
EIIE1m con, relucati
rI.ut, i' espeif ci is.

Liii

III

ell le. tills c/LI Lk ClIi ell del c/nc

it

aspecto On III ct10 ;till p0,

2014, liii
IIL'TI,LIIiLiLI iqut. c'IeiçOcs pi csidc,ici:ns
uscopil dLi
especilict,

SR. ISFNEDICT() BARROSt DA Stl,V,t JUNIOR: QtIL' tat, cns,,Iscir, it clitupa fl/lint, c
'lerner

UK. AI.IsXANI)RE %,ur,r)f':RI,ICH: Qi,e Oiui cu,suise,it. F?
sc,,

LII

cohisili/ui Vt,ssa Isxic'Ic,tctti

rieve reler,-/t,s.
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MENISTRO HERMAN BENJAMIN: No eslarno', anakando, aqw. Doutor Al4xandre.
paiudu.
objeto de!irnitado nas representacOe leitac pelo PSDB. entirn, pela coatiiaçio
quc e reidre especi!icarnentc as e)eçOes de 204. EnDo. tudo que dia repcito ciciçes dc
2011 clue p)cca ter urn intereice diri ou niesnio-i indircto wrn releDmucia neiite processo.
Entao, cu pediria quc o Sr. Benedicto IiIassc.
DR. ALEXANDRE WUNI)ERLICH: Excelincia. rescrvadas as regras de sigi!ação.
am hdrn a recornendacão é que seja exposto o tema
SR. BENEI)ITO BARBOSA DA SILVA JUNIOR:

DR. JOSÉ EDUARDO ALCKIMIN: Senhor Presidente. pela ordern. (Aentinielflo). (Viii
todo ii respeiti), mas a AU esti atrekida t verilicacdo do ahusos do poder econOnuco C politico
dos candidatos DilmaPFemer. Esse terna ens retaçao it outros partidos, corn todo o respeito.
parece que tbge um pouco ito objet/so dssa AJJ. pocque o clue ha nit ctintrovrsta sao ato
praticados pekis represertiados

Também se manifestou Marcelo Odebrecht, cm vários trechos do seu
depoimento, a respeito dos pedidos de doaçôes feitos por A660 Neves, nas eleicöes de
2014:
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SJD

COARE

0 SENI-IOR FLAVIO CROCCE CAETANO (dvogdo):
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente):

0 SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado)
0 SENHOR MARCELO BA-BA ODEBRECHT (depoente):

0 SENF-IOR FLAV0 CROCCE CAETANIO (advogado)
0 SENHOR MARCELO OAItIA ODCDRCCHT (depoente)
RSFNHOR RRIJNJO CFSAR I ORFNCINI

(JUI7 mxihr)

0 SENHOR FL VIC CROCCE CAETANO (advogado):
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SJD

COARE

o DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado):
o SENHOR MINSTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-gera)
eieitoral):

o SENHOR MARCELO BAI-4IA ODEBRECHT (depoente).
— — —

a — —

0 SENF-IOR FLAVIO CROCCE CAETANO (acivogado)

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral):
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente)
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SJD

-

COARE

-

-

-

-

-

-

0 SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado).

o SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente.

.

-

-

-
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SJD

COARE

• SENHOR FLAVO CROCCE CAETANO (advogado)

• SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente):
o SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (carregedor-geral
efeitoral): A testemunha acabou do dzer que no tern as elomontos, Doutor Flávio.
o SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado) Mas quem
teria2
o SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral( Acabou de dizer
o SENHOR MARCELO BAHIA ODEBREGHT (depoente)
0 SENIHOR FLAVIC) CROCCE CAETAMO (advogado):

o SENHOR MARCELO BAFIIA ODEBRECHT (depoente).
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SJD

COARE

0 SENHOR FLAVIO CR0CCE CAETANO (advogado):

• SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHI (depoente):

• SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogdo):

0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente):

0 SENt IOR rLAVIO CROCCE CACIANO (advogado)

O SFNkOR MAR(7FI 0 RAHIA ()OFRRFCHT p1Pnnt) -
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SJD ,

COARE

o DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): Em reiaco
a essa informagac, sena importante -. não set se o Senhor Marcelo pode nos
fomecer. Todas as empresas do grupo que deram para as campanhas presidonctais.
Eu acho quo isso não e diflcd
o SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT (depoente) Olha, isso
ai.
o DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO advogado): Acha

Ott cii

colocar isso ai
o SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente( Isso ni
isso ai, a gente ta.. ta no.. tá no acordo do tenténcia. o pessoa/ està buscando.
Agora. 1550 tà (intntehgivei)
o DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): E quo nos
não conseguinios identificar todas as empresas que compOem
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Embora as transcricôes foram tarjadas em preto em razSo as várias
rnencöes a Aécio Neves, o audio dos depoimentos foi preservado, sendo perfeitarnente
possivel conhecer do scu teor, caso se decida por manter o tarjeamento.

Corn a maxima vênia, por óbvio, a afirmaçSo de depoentes de que
teriam feito pagamentos via Caixa 2 a chapa dos Representantes, além de se subsumir a
liipótese do crime previsto no ardgo 350 do Código Eleitoral, também mostra-se
fundamental corno matéria de defesa da Representada.

Isto porquc escancara que a chapa opositora, ao contrário do
afirmado em sua peticSo inicial, não teria qualquer prejuIzo a sua campanha, pois além
de ter recebido doacôes oficiais, teria abastecido seus recursos corn doacôes oriundas
de suposto Caixa 2, segundo os depoimentos de Benedito Jr. e Marcelo Odebrecht.

Portanto, a defesa de Dilma Rousseff requereu a reconsiderac5o da
dccisão de tarjar os trechos dos depoimentos de Marcelo Odcbrecht e Benedito Jr que
mencionam as doacóes oficias e via caixa 2 a chapa adversária liderada por Aécio
Neves, por se tratar de matéria evidenternente pertinente a tese dc defesa pela
inocorréncia de abuso de poder politico e econdrmco que acarretasse o dcsequilIbrio do
to

pleito.

Em segundo lugar, requereu ainda, a juntada de matéria publicada em
10 de dezembro de 2016 pelo Blog do Fausto Macedo (portal do Estadáo Politica), que
aponta Aécio Neves como sendo 'Minerinho", consta a reproducão de conversa
encontrada no telefone celular de Marcelo Odcbrecht corn Benedito Jr, assim como
email de Fernando Migliaccio a Maria Lucia Tavares, que corroborarn as atirmaçfles
feitas em juIzo pelos delatores Marcelo Odcbrecht e Benedito Jr, o que tarnbém
fundamentou o requerimento formulado para que fossem ouvidos Sergio Neves, André
Vital e Os\valdo Borges, que foram indeferidos.
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Neste ponto, vale registrar que a testernunha Maria Lucia Tavares
confirmou em seu depoimento ao TSE que o codinome "v1ineirinho" figurava das
planilhas dos pagamentos não contabilizados da Odebrecht:

Advogado (Flávio Crocce Caetano) - Al,

L no final, 16 ernbaxo, tern:

Observacöes - Paulistinha, ji clisse o que é; Senha - Espinafre, tanibirn
j6 falou o Clue é; e tern o local Direto. 0 que sgnifica Diretos?
Depoerite -

Direto? Deve sec urn local liara paoar dlietarnente a cia,

entendeLl? Ela passava o endereco

e

a

gente

mandava paiar, porque e

direto.
Advogado (Flávio Crocce Caetano) -

Entendi. Tiborn. A 61tima

peraunta é se a senhora viu em alçuirn lugar o codinorne "Mineirinho'?
Depoente - J. Me

lernbi-o. Na planilha, havia.

Assim sendo, alérn de restar náo configurado o alegado "desequilIbrio
do pleito" sustentado pelos Representantes, requer se digne Vossa Exceléncia a:
(i) Remeter cópia dos depoimentos de Marcelo Odebrecht, Benedito Jr e
Maria Lucia Tavares, corn levantamento do tarjeamento, ao
eminente Ministro Napoleão Maia Filho, Relator da Prestacáo de
Contas de Aécio Neves, para que proceda a investigação sobre as
gravIssimas ilegalidades apontadas pelos colaboradores premiados em
re1aco ao candidato Aecio Neves e a campanha presidencial de 2014
(ii) Expedir ofIcio ao Procurador Geral da Repdblica, corn a rernessa
cdpia dos depoimentos de Marcelo Odebrecht, Benedito Jr e Maria
Lucia Tavares, corn levantamento do tarjeamento, para que avalie a
instauracão do procedimento investigatório em razão de eventual
prática do crime tipificado pelo artigo 350 do Código Eleitoral pelo
entáo candidato Aécio Neves.
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TEMER

Corn o devido respeito, ernbora confie plenamcnte que as presentes
açfies eleitorais serão julgadas absoiutamcnte improcedentes, em atencao ao princIpio
da even tualidade, faz-se necessária a presente argumentaçâo sobre a inquesdonável
indivisibilidade de chapa, estatulda pelo artigo 91 do Código Eleitoral e reiteradas vezes
prestigiada pela jurisprudência do TSE, além dos necessarios esciarecimentos sobrc a
movimentacão financeira das contas bancárias utilizadas pcla chapa Dilma-Temer.

Como já restou demonstrado, Dilma Rousseff e Michel Temer,
prestaram conjuntamente suas contas, em IJNICA PRESTAcAO DE CONTAS, e
possuem responsabilidade solidáriapela veracidade das informacôes contábeis e
financeiras da campanha presidencial, que teve urn finico administrador tinanceiro,
Edinho Silva.

Cornprovou-se também que a contracorrente usada pelo candidato
Michel Temer desdnou-se apenas a set urna "conta de passagern" do PMDB,
dcstinando ii campanha presidencial percentual irrisório de pouco mais de 10 0 daquilo
que foi cfctivamente gasto. (conforme planilhas anexas).

Demonstrou-se ainda que a contracorrente em nome da candidata
Dilma Rousseff pagou pelas principais despesas destinadas ao entáo Vice-Presidente,
Michel Temer, como fretamento de jatinho, hospcdagem, alirnentacáo, salários dos seus
principals auxillares, material gratico, palanques, além dc todo e qualqucr servico
publicitário feito pela equipe de Joao Santana.
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Aiiás, o próprio Joao Santana afirmou ac, TSE ter prestado_servics
publicitários ao Vice Michel Terrier:

Advogado (Flávio Crocce Caetaruo) - 0 senhor jLi se referlu aqui sabre
o papel do vice, Michel Temer, na carnpanha. Mas a senhor se recorda de
tarnbm ter filmado corn etc.
Depoente - Sim, clara.
Advogado (FIávio Crocce Caetano) - Dc ter preparado...
Depoente - E hoje, par exernplo, par causa dessa pressäo dde, etc
terrninou gerando, digarnos, urna p[-ova contra ele, porgue dc entrou
duas ou tres vezes em aravacto de procjrarnas sd par que insistiu. Ento,
teri li inclusive as datas. Ento, se 0 clinheiro da campanha da presidente

Pagina 41
Dilma estT contarninado, est, de fato, corn isso, e a prograrna fat pago,
em parte, corn esse dinheiro, entàa, etc participou desses prociramas
tambem. Etc estA 16 e pediu vrias vezes, participou de vrios atos da
cam pan ha
Advogado (FIávio Crocce Caetano) - Etc pedlu para participar?
Depoente - Vrias vezes, sistematicarnente, no dftimo rnornento a
própria presidente é quern quase me pressionou paia coIoc-to porque etc
estava enchendo a saco, ierdoe a expresso.
Ministro - Quern?
Depoente - Na 6poca, a vice, Temer.
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Dc igual modo, comprovou-se as escâncaras, em t dos Os
Ilk 11

depoirnentos prestados em juízo, gue Dilma Rousseff jamais conversou corn gualguer
emoresáno sobre doacão eleitoral, nem jarnais tratou corn qual Q uer fornecedor sobre Os
servicos a serern prestados.

Estando claro no exposto por Marcelo Bahia Odcbrecht, em seu
depoimento ao TSE, mostrado em trecho abaixo:

0 SENHOR MINtSTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-gerat
efeItora); .. é, em algum momertto esta questâo tol tratada abertamente? Porque,
veja, no episOdlo envolvendo o Presidente Michel Temer, Os dez rnithöes, peto que
ouvl do senhor, näo ha dUvida. No momento em clue essa negociaçao foE
concretizada, no que se refere a sua minUca, o Presidente da Repübtica näo estava
sentado a mesa
Eu indago se, no caso da ex-Presidente Dima Rousseff, ocorreu o
rnesrnci Em outms pavrs

Se

j;imais rt seohor. Pmhor q arhando que

et ,,.hi

-

se essa irtterpretaçao minha e correta - fatou diretamente corn eta, antes das
eleiçOes? Não estou me referindo aps, quando as contas já estavarn vazando.
Antes das eleiçães, o senhor fatou corn eta. aberlarnente, sobre pagamentos tegais?

o SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente)
PaOrneoto legal. ISSO Os CSixS Dois2

o SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eledoral) E, Caixa Dois, mas envoive tarnbem Os cinquenta miihöes que Cram
o SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): No,
sabre.. isso al Cu POSSO assegurar, veja bern... 0 que e que POSSO assegurar' De
minha parte - de rninha parte -. eu nunca - Cu 000CS sinaiize, pars cia, nem cia
s,oaiizou pra mm que conhecia da oride vinham ou por que desSa dirnenso de
recursos.
Erttgo.. ate porgue esse assu000 do Ref is da Crise e outro scervo de
cantrapartida especifica velo de 2009. Então. a partr do momenta em que eta
tomou -: eta cornecou a cuidar, digamos assirn, cia melaçào - porque 2010 ela
praticamente oem olhou as finanças, acho que todos os pedidos de doaçâo foram
teitos por Lola, Psiocci, cia oem se ertvolvia em 2010 Entao. a partir de 2011, eu
nunca live urn pedido deia de coritrapartida espec/fica
Eotâo, do porito de vista de iiegaiidade, par uma questâo de urns
000trapartida aspocifics - isso Cu P0850 assogurar quo nSa tovo. Ott SOjS. a
Prcoidcnta nunco me pediu oem ounco oinoiizoo quo coohecto noda de como cram
esses recursos

E adiante, complernenta:
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0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHI (depoenfey om, ei
you obviarnente que em meus reatos eu t/ve o cudado de ser ma s factual Essa
questäo da irnpressão ê ü segunte eu acho que eta, em 2014 peto estilo deta,
COfltfluOu thstante Eu dgo isso, porque cu me tembro que eu tve urna conversa

corn eta, no inicio de 2014, em que eu disse para eta que eta devena se envotver
rnas, e o Ednho ja t/nha corwersado comgo, ja t/rtha dito a drf/cutdade que tinha de
arrecadar recursos, e eu tinha ate rnencsonado para eta Presidente, eu acho que a
senhora deveria se envotver e deveria pethr para Os empresártos doaco Porgue eu
acho que, se a senhora chegar. ' Eu ate fates para eta Se a senhora chegar e pedfir
cinco mithOes, dez mthôes para urn empresario ete vat dar. Ete no vat consegu/r
near tJrn pedido para uma Presdente da RepUbtICa, esta ca/10 Agora se a
senhora nâo fizer isso e outra pessoa a seu rnando for fazer esse pethdo e capaz
de ete escutar do empresano urn peddo de contraparirda que a senhora nâo vat
gostar e que a senhora no vat acefar Ento, eu acho o seguinte, a senhora tern a
tegitmidade para pedir coisas que tatvez outrOs nâo ten ham'.
Eu acho que peto est/to deta, eta contnuou sern se envolver rrSSO

E Eclinho Silva deixa claro:

I

Juiz Auxiliar Eteitoral - Dado ofictal.,. 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 relacào ac episôdio Odebrecht, algum
tipo de participacào nessa negociaço?

7
AllEn 1943 5S.2014.6,00.00001 DF - Dopornerto do Edinho Silva

Data.' 17'3,2017
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Depoente - No. As conversas corn a Odebrecht, para doaçdes eleito ais,
quem fazia era eu.
uiz Auxiliar Eleitoral - E em relaco ao valor propriarnente que a
Odebrecht destinou a campanha, isso chegou a Presidente, teve algum tipo
de reação par parte dela, näo?
Depoente - Não, A principio nâo, porque a questào da doação em si
nunca eu prestava contas a Presidenta quanto que a empresa estava
doando. No final do prirneiro turno eu fiz urn balanco a ela, no final do
segundo turno eu fiz, mas urn balanço mostrando que a campanha, no caso
do segundo turno, não iria fechar corn deficit, que era o mais irnportante
Juiz Auxiliar Eleitoral - E a posiçào da Presidente, entáo, em relacäo a
parte financeira da campanha era de concentrar nas rnàos do senhor. Ela
näo acompanhava isso diretarnente.
Depoente - Ah, nào tinha condiçöes, doutor. Corn a tanto de eventos que
ela participava, dos debates, enfim, e ainda ela estava no cargo de
presidenta.

E continua:

Ministro

Em slntese, ela nào participava do dia a dia desta arrecadaçao?

Depoente - De forma alguma.
Ministro - Ela chegou a se reunir corn algum doador para pedir doaço?
Depoente - Desconheço, Ministro. Desconheço
Ministro - Na sua presença, que era a tesoureiro, ela chegou a ter
alguma reuniao?
Depoente - Nenhurna, Ministro, eu lhe asseguro,

0 mesmo não ocorreu corn o Michel Temer, gue como atestam
os depoimentos de Otávio Azevedo, Marcelo Odebrecht e Claudio Melo Filho,
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doaçOes eleitorais ao PMDB.

Embora corn posturas diferentes, os então candidatos Dilma e Terner:
a) compuseram urna ünica chapa
b) de uma coligaçio partidãria composta pot 9 partidos politicos;
c)

submeteram-se a registro ünico;

d) tiveram urn ünico Adrninistrador Financeiro;
e) apresentaram ñnica e conjunta Prestaço de Contas, aprovada
por unanimidade pelo TSE;
1) foram reeleitos, em chapa ünica e conjunta, corn mais de 54
milhOes e 500 mil votos;
A pretensa tese da separacáo dc contas ou de responsabilidades entre
candidatos a Vice e Presidente nâo é nova, e vern sendo frequenternente rechacada por
jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Elcitoral.

Nos presentes autos, o Procurador Geral Eleitoral, Dr. Nicolau
Dino. em alentado narecer. nosicionou-se pela INDIVISIBILIDADE DE
CHAPA, em conformidade corn a jurisprudência pacifica do TSE e ainda
salientou gue eventual mudança de entendimento por esta Corte, sornente
surtiria efeitos para eleiçOes futuras, em respeito ao acórdão proferido pelo STF
em sede de recurso extraordinário corn repercussão geral RE 637485/RJ,
relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, em 21.5.2013.

Adernais, a se demonstrar o entendimento paciticado, em
recentIssimo julgado, de 16 dc novembro tiltimo, em que funcionou como rclatora a
Min. Luciana Lóssio, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanirnidade, decidiu pela
indivisibilidade da chapa de Prefeito e Vice-Prefeito, nos autos do ED-Respe 121.201 3.6.040030/AM:
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ELEIOES 2012. EMBARGOS DEDEcLAcAo. RIkO

ESPECIAL. DESPROVIMENTO. PREIEITO. VICE-PREFEITO.
AçAo DE INVESTIGAcAO JUDICIAL ELEITORAL AIJE).
ABLJSO DO PODER ECONOMICO. CAMPANHA
ELETTORAL. CAPTAcAO E GASTOS. RECURSOS
FINANCEIROS. ILICITUDE. INDIVISIBILIDADE DA CHAPA.
cAssAcAo. OMISSAO. c0NTRADIcA0. AUSENCIA.
REJEIcA0.
1.

A contradicáo apontada pelo embargante refere-se a fatos

isolados. Porém, a decisSo de manter a cassação do prefeito se deu
pelo !conjunto da obra.
2. A ausência de trânsito dos recursos arrecadados em conta bancária
especIfica, a falta de documentos hábcis Para a comprovacSo da
transacão imobiliária e, particularmente, os gastos abusivos corn a
contrataçao e alimcntacáo de cabos cleitorais constituIrarn condutas
graves, pois exorbitararn do cornportamento esperado daquele que
disputa urn mandato eletivo e que deveria faz&-lo de forma
equilibrada em relacão aos demais concorrentes.
3. Os embargos de declaração são admiddos Para sanar a existéncia
de omissão, obscuridade ou contradicSo no julgado, nos termos do
art. 275, I e II, do Código Eleitoral, nSo se prestando a prornover
novo julgamento da causa, se não houver omissão a ser suprida.
4.

Li inviável o inconformismo do embargante, que tern corno

objetivo apenas novo julgamento da causa.
5.

A cassação do mandato de vice-prefeito não decorre de

eventual prática de ato comissivo de sua parte, mas sirn - na
linha da rernansosa jurisprudência, bern como da mais
abalizada doutrina - em virtude da consequência logico-jurIdica
da indivisibilidade da chapa.
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6. Na composiçäo de chapa ünica para candidatura ao pleito

majoritário, nos termos do art. 91 do Codigo Eleitoral, a relaçao
do vice é de plena subordinação ao titular.
7. Em funçao desse vInculo de subordinação do vice ao seu
titular, ainda que em nada tenha ele contribuldo para os atos
que culminaram na cassação do diploma do prefeito, recairá
sobre o vice a cassacäo do registro on do diploma auferido.
8. Embargos rejeitados.
(Embargos de DeclaracSo em Recurso Especial Eleitoral n° 121,
Acórdão de 16/11/2016, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA
GUIMARAES LOSSIO, Publicaçáo: DJE - Diário de jusfica
eletrônico, Tomo 230, Data 05/12/2016, Página 325-326 ) grifo
nosso).

CONCLUSAO

Por todo o exposto, aguarda e contia a defesa da Representada Dilma
Rousseff, digne-se Vossa Excelência a receber as presentes alegacfles Enais para que,
ao final, sejam apreciadas em julgamento pot este Egrégio Tribunal Superior Elcitoral, a
fim de que:

1. Em acolhimento das preliminares suscitadas:

(i) Reconheça a perda supervenierite interessc de agir naquelas açfies que
tern como objeto a cassacão do mandato eledvo, uma vez que o
Senado Federal dccretou-lhe a perda do cargo de Presidenta da
Republica dc modo que deve set prolatada dccisão de cxdncão da
acSo scm apreciacao do mérito quanto a cassacão do mandato corn
fuicro no ardgo 485, inciso VI do novo Código de Processo Civil;
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(ii) Reconheça a litispendência, para decrctar a exdncão sem ju1ame
de mérito da AIME -761 e da RP 8-46, corn base no art. 485, V, do
CPC;
(iii)Reconheca a imprestabilidade das provas produzidas a pardr do dia 10
de marco de 2017, notadamente aquelas concernentes a atuacão dos
ex-funcionários da Odebrecht, réus e colaboradores premiados na
Operacão Lava Jato, considerando que i) o seu conteddo extrapola o
objeto das presentes acOcs; ii) a sua produçao estã civada de vIcio de
nulidade absoluta, considerando que nSo foi assegurado a defesa o
arnplo, pleno e efedvo cxercIcio dos seus direitos ao contraditório e a
ampla defesa, negando-se também conteddo a garanda do devido
processo legal;
(iv)Caso assim V. Exas. não entendarn, o que se admire apenas por amor
ao debate, requer seja reconhecido o vIcio de nulidade absoluta das
referidas provas, deterrninando se a retomada da marcha processual
de modo a se permidr o pleno exercIcio dos direitos ao contraditdrio
e

it

ampla defesa, corn o deferimento de todas as provas requeridas

pela defesa da Representada (antcriormente especificadas);
(v) Seja reconhecida expressarnente a ofensa: a) ao Artigo 7' do novo
Código de Processo Civil; b) aos incisos LIV e LV do Artigo

50

da

Consdtuição da Repdblica Federadva do Brasil; c) ao Artigo 14.1 do
Anexo ao Decreto no. 592, de 6 de juiho de 1992, que promulgou o
Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos; d) aos Ardgos 8.2.c
e 8.2.f da Convenção Americana sobre Dircitos Humanos,
promulgada pelo Decreto n° 678, de 6 de novembro de 1992 (Pacto
de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969);
(vi) Evidenciadas as afEirmaçôes falsas prestadas por Marcelo Odebrecht,
Monica Moura e Joito Santana perante o Tribunal Superior Eleitoral,
requer a defesa de Dilma Rousseff nito apenas sejam desconsiderados
tais depoimentos como meio de prova no presente processo, mas
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também sejam expeclidos ofIcios tanto ao Ministério Publicd Federal 1
corno ao eminente Ministro Edson Fachin (STF) para adocão de
medidas atinentes a prática de crime de falso testemunho (art.342 CP),
bern como para perda dos benefIcios do regime de colaboracáo
premiada, a luz dos artigos, 4°, parágrafo 14 e artigo 19 da Lei n.
12.850/13.

2. Em hipótese de julgarnento do mérito:

(i) que julgue absolutarnente improcedente esta acSo de invesdgacão
judicial eleitoral, assim como a representacão e a acSo de impugnacão
de mandato eletivo a cla conexas, diante da cornprovação da
inocorréncia de ato de abuso de poder politico ou econôrnico e da
absoluta regularidade na arrecadacão e nas despesas da carnpanha
presidencial da chapa Dilma-Temer e da demonstracão inequlvoca de
quc não restararn provados os fatos alegados pelos Autores em suas
exord.iais.

Requer, ainda, a defesa de Dilma Rousseff, digne-se Vossa Exceléncia,
ainda no exercIcio da Relatoria do presente processo a:

a)Remeter cópia dos depoimentos de Marcelo Odebrecht, Benedito Jr
e Maria Lucia Tavares, corn levantarnento do tarjeamento, ao
eminente Ministro Napoleáo Maia Filho, Relator da Prestacão de
Contas de Aécio Neves, para que proceda a investigacão sobre as
gravIssimas ilegalidadcs apontadas pelos colaboradores premiados em
relaçSo ao candidato Aecio Neves e a campanha presidencial de 2014;
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b)Expedir ofIcio ao Procurador Geral da Repdblica, corn remest
cdpia dos depoimentos de Marcelo Odebrccht, Benedito Jr e Maria
Lucia Tavares, corn levantamento do tarjeamento, para que avalie a
instauração do procedimento invesdgatório em razão de eventual
prática do crime tipificado pelo artigo 350 do Cddigo Pleitoral pelo
então candidato Aécio Neves.

Pede deferimento.
Brasilia, 08 de maio de 2017.

FLAVIO CROCCE CAETANO ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES
OAB/SP 130.202

RENATO F MOURA FRANCO
OAB/DF 35.464

OAB/DF 6.235

BRENO BERGSON SANTOS
OAB/SE 4.403
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIARIA

AcAO DE INVESTIGA(;A0 JUDICIAL ELEITORAL No
1943-58.2014.6.00.0000

Solicitacao de extracao de cópias

Senhor Secretário Judiciário,
Solicito a extracào de cópias do processo em referência,
(x)

retirando os autos por 1(uma) hora, nos termos e pars os fins da
Portaria-TSE n° 221/2013;

( )

retirando os autos por inteiro contendo 8355 folhas;

( )

apenas os volumes 28 e 29;

( ) das folhas pela Secão de Impressào e Distribuicao da Secretaria de
Gestão da Informacão (SEIDI/SGI). Anexo o comprovante de
recolhimento por melo de GRU.
Brasilia, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete.

4

Marcella Zarattini Martins
Advogado/Estagiario
OAB!DF n° 151041E

Parte/Interessado
RG n°

Orgão Exp.

Endereco: marcella.zarattinigmail.com
Telefone(s): 61-3039-8665

Horário de entrega dos Autos 14:20 horas.
Regina Irineu
Horário de devolucào dos Autos

:

horas.
Regina Irineu

41S.
CGE

Tribunal Superior Eleitoral
Corregedoria-Geral da Justica Eleitoral
AAO DE INVESTIGAAO JUDICIAL ELEITORAL NO 1943-58

G*
CERTIDAO
Certifico que, nesta data, foram entregues aos Exmos. Srs.
Ministros deste Tribunal cópia do relatOrio complementar apresentado na AWE n°
1943-58, em cumprimento ao disposto no inc. XII do art. 22 da Lei Complementar
n° 64/90, o qual, em razão de seu conteUdo sigiloso, nao foi juntado aos autos.
Certifico, ainda, que as partes foram comunicadas da disponibilidade de acesso ao
documento em Secretaria. Brasilia, 11 de malo de 2017. Eu,

0

-

Magliano Pontes, Titular de Oficio de Justica, Iavrei e assino este termo.

F\COAJU\CertidOes\Cert 323- AIJE 194358 Docx

, Marcia

Marcia Mauliano Pontes
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Marcia Magliano Pontes
quarta-feira, 10 de maio de 2017 16:50
Fccadv, Alckmin Advogados; gustavoboniniguedes.adv.br
AIJE 1943-58. RelatOrio Complementar. Disponibilidade

CORREGEDORIA
GERAL

FFA ELEITORAL

TRIBUNAL UPERIOI

Srs. Advogados,
Em cumprimento a determinacäo do Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justica Eleitoi
informo a V.Sas. que o relatório complementar apresentado por S. Exa. nos autos da AIJE 1943-58 está disponIv
partes em Secretaria.
Solicito a gentileza de acusar o recebimento da mensagem.
Ate n ciosa mente,
árcia Magliano Pontes
ordenadora de Assuntos Judicirios
so
Corregedoria-Geral da Justica Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Brasilia-DF
Missão: Velar pela regularidade dos servicos eleitorais, assegurando a correta aplicacâo de principios e normas.
Visão de futuro: Ser reconhecida como órgo responsável pela promoco da excelência na prestação de servicos eleito
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIA ELEITORAL
OfIcio N 2 783 CGE
Brasilia, 10 de maio de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. ROD RIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS.
Procurador-Geral Eleitoral

Assunto: AIJE 1943-58. Lei Complementar n 2 64/90. Art. 22, inc. XIII.

Senhor Procurador-Geral,

Em atençâo ao disposto no art. 22, inc. XIII, da Lei Complementar n° 64/90,
encaminho a V. Exa. o Relatório Complementar apresentado, nesta data, na AIJE n 2 1943-58,
reiterando a V. Exa. que os autos estão disponIveis em banner especIfico na Internet, corn
documentos sigilosos mantidos em drive próprio corn acesso mediante login e senha de
acesso restrito.

0

Atenciosamente,

BRUNO CESAR LORENCINI
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justica Eleitoral

[7ão.Ve1arpe1aregularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação de princIpios e normas.

2016.00,000001068-8

Documento n o 0441218 vi
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIA ELEITORAL
OfIcio W 800 CGE
Brasilia, 10 de maio de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
Ministro GILMAR MENDES
Presidente

ASSUNTO: AIJE 1943-58. Encaminha Relatório Complementar.

Luciano F1dO Fuck
SereGs de I'NJIM

Senhor Ministro,

Reportando-me ao OfIcio n2 573-CGE/2017, que encaminhou o Relatório da Ação de
Investigacão Judicial Eleitoral n 2 1943-58, de ordem, passo as mãos de V. Exa. o Relatório
Complementar apresentado pelo Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral
da Justica Eleitoral, nesta data, nos referidos autos, em cumprimento ao disposto no art. 22,
XII, da Lei Complementar n 2 64/90, que, por questão de segurança, segue, igualmente ao
anterior, em formato impresso, corn utilizacão de papel reciclado.
Reitero a V. Exa. que os autos estão disponIveis, em sua integralidade, em pasta
virtual do Tribunal Superior Eleitoral, corn livre acesso aos Ministros da Corte,
mediante login e senha de acesso restrito.
Atenciosamente,

BRUNO CESAR LORENCINI
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justica Eleitoral
BRUNO CESAR LORENCINI
JUIZ AUXILIAR

Documento assinado eletronicamente em 10/05/2017, as 19:03, conforme art. 1, §2, III,
b, da Lei 11.419/2006.

E1 A autenticidade do documento pode ser conferida em
- https://sei.tse.ius.br/sei/controlador externo.pflp
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0&cv=0441568&crc11B829FF,
informando, caso não preenchido, o código verificador 0441568 e o código CRC
•

£.

11B829FF.

[ssäo: Velarpela re,quiaridade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação de princIpios e normas.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIA ELEITORAL
OfIcio N 2 801 CGE
Brasilia, 10 de maio de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
Ministro LUIZ FUX

ASSUNTO: AIJE n 2 1943-58. Encarninha Relatório Complementar.

Senhor Ministro,

Reportando-me ao OfIcio n 2 625-CGE/2017, que encaminhou o Relatório da Acão de
Investigacão Judicial Eleitoral n 2 1943-58, de ordem, passo as mãos de V. Exa. o Relatório
Complementar apresentado pelo Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral
da Justica Eleitoral, nesta data, nos referidos autos, em cumprimento ao disposto no art. 22,
XII, da Lei Complementar n 2 64/90, que, por questão de segurança, segue, igualmente ao
anterior, em formato impresso, corn utilizacão de papel reciclado.
Reitero a V. Exa. que os autos estão disponIveis, em sua integralidade, em pasta
virtual do Tribunal Superior Eleitoral, corn livre acesso aos Ministros da Corte,
mediante login e senha de acesso restrito.
Atenciosarnente,

JC9\
BRUNO CESAR LORENCINI
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral
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Documento assinado eletronicamente em 10/05/2017, as 19:03, conforme art. 1, §2, III,
b, da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIA ELEITORAL
OfIcio N 2 802 CGE
Brasilia, 10 de maio de 2017.
A Sua Excelência a Senhora
Ministra ROSA WEBER

ASSUNTO: AIJE n 2 1943-58. Encaminha Relatório Complementar.

Senhora Ministra,

Reportando-me ao OfIcio n 2 626-CGE/2017, que encaminhou o Relatório da Acão de
Investigação Judicial Eleitoral n 2 1943-58, de ordem, passo as mãos de V. Exa. o Relatório
Complementar apresentado pelo Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral
da Justica Eleitoral, nesta data, nos referidos autos, em cumprimento ao disposto no art. 22,
XII, da Lei Complementar n 9 64/90, que, por questão de segurança, segue, igualmente ao
anterior, em formato impresso, corn utilização de papel reciclado.
Reitero a V. Exa. que os autos estão disponIveis, em sua integralidade, em pasta
virtual do Tribunal Superior Eleitoral, corn livre acesso aos Ministros da Corte,
mediante login e senha de acesso restrito.
Atenciosamente,

BRUNO CESAR LORENCINI
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ii Documento assinado eletronicamente em 10/05/2017, as 19:03, conforme art. 1, §2, III,
b, da Lei 11.419/2006.
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informando, caso não preenchido, o codigo verificador 0441607 e o codigo CRC
21BEEDF4.

Missão Velar pela regularidade dos serviços eleitorais assegurando a correta aplicação de principios e normas

2016.00.000001068-8

Documento n o 0441607 vi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIA ELEITORAL
OfIcio N 2 803 CGE
Brasilia, 10 de maio de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO

ASSUNTO: AIJE n 2 1943-58. Encarninha Relatório Complementar.

Senhor Ministro,

Reportando-me ao OfIcio flQ 627-CGE/2017, que encaminhou o Relatório da Acão de
Investigaçào Judicial Eleitoral n 9 1943-58, de ordern, passo as mãos de V. Exa. o Relatório
Complementar apresentado pelo Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral
da Justica Eleitoral, nesta data, nos referidos autos, em cumprirnento ao disposto no art. 22,
XII, da Lei Complementar n 2 64/90, que, por questäo de seguranca, segue, igualmente ao
anterior, em formato imp resso, corn utilizaçâo de papel reciclado.
Reitero a V. Exa. que os autos estão disponIveis, em sua integralidade, em pasta
virtual do Tribunal Superior Eleitoral, corn livre acesso aos Ministros da Corte,
mediante login e senha de acesso restrito.
Atenciosamente,

0

BRUNO CESAR LORENCINI
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral
BRUNO CESAR LORENCINI
JUtZ AUXILIAR
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIA ELEITORAL
OfIcio N 2 804 CGE
Brasilia, 10 de maio de 2017
A Sua Excelência o Senhor
Ministro ADMAR GONZAGA NETO

ASSUNTO: AIJE n 2 1943-58. Encaminha Relatório.

Senhor Ministro,

Passo as mãos de V. Exa., de ordem do Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Corregedor-Geral da Justica Eleitoral, o Relatório apresentado por S. Exa. nos autos da Açâo
de Investigacão Judicial Eleitoral n 2 1943-58, em cumprimento ao disposto no art. 22, XII, da
Lei Complernentar n° 64/90, que, por questão de segurança, segue em formato impresso,
corn utilizacäo de papel reciclado.
Informo a V. Exa. que os autos estão disponiveis, em sua integralidade, em pasta
virtual do Tribunal Superior Eleitoral, corn livre acesso aos Ministros da Corte,
mediante login e senha de acesso restrito.
Atenciosamente,
DnhTy..Tr
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b, da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIA ELEITORAL
OfIcio N 2 805 CGE
Brasilia, 10 de maio de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
)

Ministro TARCtSIO VIEIRA DE CARVALHO NETO

ASSUNTO: AIJE 1943-58. Encaminha Relatório.
}§

Senhor Ministro,

Passo as mãos de V. Exa., de ordem do Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Corregedor-Geral da Justica Eleitoral, o Relatório apresentado por S. Exa. nos autos da Ação
de Investigacão Judicial Eleitoral n 2 1943-58, em cumprimento ao disposto no art. 22, XII, da
Lei Complernentar n 2 64/90, que, por questâo de segurança, segue em formato impresso,
corn utilizacão de papel reciclado.
Informo a V. Exa. que os autos estão disponIveis, em sua integralidade, em pasta
virtual do Tribunal Superior Eleitoral, corn livre acesso aos Ministros da Corte,
mediante login e senha de acesso restrito.
Atenciosamente,

of

BRUNO CESAR LORENCINI
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral
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Documento assinado eletronicamente em 10/05/2017, as 19:04, conforme art. 1, §2, III,
b, da Lei 11.419/2006.
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CGE
Tribunal Superior Eleitoral
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral
A AO DE INVESTIGAAO JUDICIAL ELEITORAL N O 1943-58

RECIBO
Declaro que, nesta data, recebi côpias impressas do Relatôrio
Complementar na AWE 1943-58. Brasilia, 11 de maio de 2017.

Re

I,

ranco
OAB/DF n° 35.464

41S.
kGE

TrbunaI Superior Eleitoral
Corregedoria-Geral da Justica Eleitoral
AAO DE INVESTIGAAO JUDICIAL ELEITORAL N O 1943-58

40
RECIBO
Declaro que, nesta data, recebi cópia impressa do RelatOrio
Complementar apresentado na AWE 1943-58. Brasilia, 12 de maio de 2017.

Marcela Zaratini Martins
OAB/DF 15.104-E

I

BONINI GUEDES

BGA

ADVOCACIA

AUTO RIZAçAO
Eu, GUSTAVO B0NINI GUEDES, inscrito na OAB/DF sob o n.° 54.308 e

at

OAB/PR sob o n.° 41.756, corn escritório no SHS Quadra 6, Conjunto A,
Bloco A, Sala 602, autorizo a estagiária MARCELLA ZARATTINI MARTINS, inscrita na
OAB/DF sob o n° 15.104-E, a retirar

Os

autos da Açào de Investigacão Judicial

Eleitoral n° 1943-58.2014.6.00.0000/DF em carga, a fim de obter cópia do
relatório complementar formulado pelo eminente Mm. Herman Bejarnin, bern
como de mIdia digital juntada aos autos, contendo arquivos de video
identificados como Termos de Colaboracào nmeros 6 e 23 e planilha intitulada
"Contabilidade Temer",

Nestes termos,

09

Pede deferimento.
Brasilia-DF, 12 de maio de 2017.

Gustv Bonini Guedes
Q/A,/DF 54.308

I

I

Brasilia DF

Curitiba PR

1

Rua Hedor StocOer de Franca, 396 Salas 2408 e 2409
Ed. Neo Business Centro Civico CEP 80030030
Fone/Eax 55(41) 3308-3670

I

I

I

SHE, Quadra 6 Conjunto A, Bloco A Sala 602
Comp!exo Brasil 211 Asa Sul CEP 70316-102
Fone/Fax: 55(61) 3039-8665
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CGE
Tribunal Superior Eleitoral
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral
AAO DE INVESTIGAAO JUDICIAL ELEITORAL N O 1943-58

CE.TIDAO
Certifico que a manifestacao do Ministério PUblico a que se refere
a inc. XIII do art. 22 da LC 64/90 foi protocolada sob a n° 3605/2017-TSE e
mantida sob sigilo em Secretaria, corn acesso somente as partes e aos em.
Ministros. Brasilia, 12 de maio de 2017. Eu, <_---- , Marcia Magliano Pontes,
Titular de Oficio de Justica, Iavrei e assino este termo.

F.\COAJU\CertidSes\Cert 316- AWE 1943-58 Dccx

\"

Marcia
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Marcia Maghano Pontes
sexta-feira, 12 de maio de 2017 19:04
gustavo©boniniguedes.adv.br , Fccadv; Alckmin Advogados
AIJE 1943-58. ParecerMPE

.4.,

CORREGEDORIA
GERAL
Srs. Advogados,
Levo ao conhecimento de V.Sas. que a manifestaço do Ministério Püblico a que se refere a art. 22, XMl, da LC 6L
ante o seu caráter sigiloso, foi disponibilizada no drive especIfico.
Solicito a gentileza de acusar o recebimento da mensagem.
Atenciosa mente,
Marcia Magliano Pontes
''ordenadora de Assuntos Judiciarios
rregedoria-Geral da iustica Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral
Brasilia-OF
(61) 3030 7427

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE PLENARIO

/

NSPLEN

Ação de Investigacao Judicial Eleitoral N O 1943-58.2014.6.00.0000
CERTIDAO DE PUBLICAcAO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Certifico que foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 17/05/2017 a
Pauta de Julgamento n° 81/2017, da qual constou a Acao de Investigacao Judicial
Eleitoral NO 1943-58.2014.6.00.0000.
Em 17/05/2017, eu, Silvia Alves Cavalcante Monteiro, da Assessoria de
Plenário, lavrei a presente certidão.

Silvia Alves Cavalcante Monteiro
Assessoria de Plenário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACORDAO
AcAo DE INVESTIGAçA0 JUDICIAL ELEITORAL N o 1943-58.
2014.6.00.0000 - CLASSE 3 - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Herman Benjamin
Representantes: Coligaçao Muda Brasil e outro
Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF e outros
Representada: Dilma Vana Rousseff
Advogados: Arnaldo Versiani Leite Soares - OAB: 6235/DF e outros
Representado: Michel Miguel Elias Temer Lulia
Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros
AcAo DE INVESTIGAçA0 JUDICIAL ELEITORAL N o 1547-81.
2014.6.00.0000 - CLASSE 3— BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Herman Benjamin
Representante: Coligaçao Muda Brasil
Advogados: Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira - OAB: 6517/DF e outros
Representada: Dilma Vana Rousseff
Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva - OAB: 34248/DF e outros
Representado: Michel Miguel Elias Temer Lulia
Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros
Representados: Wagner Pinheiro de Oliveira e outro
Advogados: Pedro Gomes Miranda e Moreira - OAB: 2752 16/SP e outros
Representado: João Cerqueira de Santana Filho
Advogados: Arnaldo Versiani Leite Soares - OAB: 6235/DF e outros
Representado: Rui Goethe da Costa Falcao
Advogados: Arnaldo Versiani Leite Soares - OAB: 6235/DF e outros
Representado: Ademar Arthur Chioro dos Reis
Advogados: Arnaldo Versiani Leite Soares - OAB: 6235/DF e outros
Representado: Walter Freitas Junior
Representado: Vagner Freitas de Moraes
Advogado: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR
Representada: Maria das Graças Silva Foster
Advogados: Claudismar Zupiroli - OAB: 12250/DF e outros
Representado: Jorge Fontes Hereda
Advogados: Salvador Congentino Neto - OAB: 158736/SP e outros
Representado: Aloizio Mercandante Oliva
Advogada: Advocacia-Geral da União
Representada: Teresa Helena Gabrielli Barreto Campello
Advogada: Advocacia-Geral da União

AWE no 1943-58.2014.6.00.0000IDF
AWE no 1547-81. 2014.6.00.0000/OF
AIME no 7-61.2015.6.00.0000/OF
Rp no 8-46.2015.6.00.0000/DF

Ptl

AçAO DE IMPUGNAçAO DE MANDATO ELETIVO No 7-61.2015.6.00.0000 CLASSE 2— BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Herman Benjamin
Autores: Coligacao Muda Brasil e outro
Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF e outros
Re: Dilma Vana Rousseff
Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva - OAB: 34248/DF e outros
Réu: Michel Miguel Elias Temer Lulia
Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros

Go

REPRESENTAcAO N o 8-46.2015.6.00.0000 - CLASSE 42 - BRASILIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Herman Benjamin
Representantes: Coligacao Muda Brasil e outro
Advogados: Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer - OAB: 20839/DF e outros
Representada: Dilma Vana Rousseff
Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva - OAB: 34248/DF e outros
Representado: Michel Miguel Elias Temer Lulia
Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros

la QUESTAO DE ORDEM. CABIMENTO. REUNIAO DE
AcOES CONEXAS OU CONTINENTES. PROCEDIMENTOS
DIVERSOS. AIJE. AIME. RP. ALEGAcOES FINAlS. PRAZO.
1. Compete ao relator submeter questoes de ordem ao
colegiado para o bom andamento dos processos (art. 94 do
RI/TSE c.c. art. 21 do RI/STF).
2. Na conexão de acOes deve ser adotado o rito mais ampo,
de modo a prestigiar a ampla defesa.
3. 0 prazo para as alegacoes finais no julgamento conjunto
de AIJE, AIME e RP é de 5 (cinco) dias, a considerar o rito da
AIME, mais abrangente (LC no 64/90, art. 60 , c.c. § 1 0 do
art. 170 da Res. TSE n o 23.372/2011).
2a QUESTAO DE ORDEM. QUESTAO PRELIMINAR.
ENCERRAMENTO DA INSTRUcAO PELO RELATOR.
REABERTURA. PRODUcAO DE PROVA TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE.
1. A anélise de preliminar em forma de questao de ordem näo
causa nenhum prejuizo a parte, de forma a contribuir para a
celeridade processual.

AIJE n o 1943-58.2014.6.00.0000IDF
AWE n o 1547-81. 2014.6.00.0000/DF
AIME n o 7-61.2015.6.00.0000/DF
Rp n o 8-46.201 5.6.00.0000/DF
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2. Possibilidade de reabertura da instrucao processual para a
oitiva de testemunhas consideradas relevantes.

Acordam as Ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maloria, em deferir a oitiva do ex-Ministro Guido Mantega, na qualidade de
testemunha da defesa, da Senhora Monica Regina Moura e dos Senhores
João Cerqueira de Santana Filho e André Luis Reis Santana, na qualidade de
testemunhas do juIzo, e, por unanimidade, deferir a concessão do prazo de
cinco dias para apresentaçao de alegaçoes finais, apOs a oitiva das
testemunhas, nos termos do voto do relator.
Brasilia, 4 de abril de 2017.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN - RELATOR

AWE n o 1943-58.2014.6.00.0000/DF
AWE n o 1547-81. 2014.6.00.0000/DF
AIME n o 7-61.2015.6.00.0000/DF
Rp n o

8-46.2015.6.00.0000IDF

PRIMEIRA QUESTAO DE ORDEM
(concessão de prazo para alegaçoes finals)
0 DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): Senhor
Presidente, ha uma questão de ordem sobre algo que entendemos que é
prejudicial a sessão de julgamento. Não sei se faco agora.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Penso
que seja oportuno fazer agora. Ouco o relator sobre a questao de ordem.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Eu
con cord o.
0 DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): Senhor
Presidente, Senhor Relator, Senhoras Ministras, Senhores Ministros, Doutor
Nicolao Dino. Ha uma questão que a defesa de Dilma Rousseff entende que é
prejudicial a esta sessão de julgarnento.
Houve urn pedido feito pela defesa, ainda antes do prazo de
alegaçoes finais, para que o prazo de alegaçoes finais fosse de 5 (cinco) dias,
seguindo o art. 6 0 da Lei Complementar n o 64/90.
Por que fizernos esse pedido? Porque são três acoes reunidas,
conexas - urna Acao de lmpugnaçao de Mandato Eletivo (AIME), urna Acao de
Investigaçao Judicial Eleitoral (AIJE) e urna Representaçao. A AWE e a
Representaçao seguem o rito do art. 22 da Lei Complementar n° 64/90, mas a
AIME segue o rito do art. 6 0 da Lei Complernentar n° 64/90, que estabelece o
prazo de 5 (cinco) dias.
São trés razöes para o nosso pedido: A primeira razão é que a
AIME e a Unica dessas trés açOes corn status constitucional, e por ter status
constitucional ela e mais solene e deve prevalecer sobre as demais. A segunda
e que, sempre que houver ritos que conflitern, deve ser utilizado o que for mais
benéfico e menos prejudicial a defesa. A terceira e por urna razão de coerência
dentro do processo.

4

AWE n o 1943-58.2014.6.00.0000/DF
AWE no 1547-81. 2014.6 .00.0000/DF
AIME n o 7-61.2015.6.00.0000/DF
Rp n° 8-46.201 5.6.00.0000/DF
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Ha vários despachos do eminente relator, Ministro Herman
Benjamin, datados de outubro de 2016, de dezembro de 2016, de fevereiro de
2017, que fixam o prazo de 5 (cinco) dias para atos processuais de menor
complexidade. Se se concede o prazo de 5 (cinco) dias para atos de menor
complexidade, por major razão e coerência deve-se conceder prazo de
5 (cinco) dias para aquele ato processual que é o mais solene no processo,
que são as alegacoes finais.
Muito obrigado.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):
Senhor Presidente, egregia Corte, manifestei-me inicialmente nos autos como todos têm notIcia, já que o parecer se encontra a disposicao de todos,
inclusive dos advogados - no sentido de que as alegacOes finais devem
obedecer ao prazo fixado na Lei Complementar n° 64/90 para a Acao de
Investigacao Judicial Eleitoral, que e o prazo de 48 horas. E assim o fiz na
perspectiva de que a instrucão praticamente toda foi desenvolvida na AIJE.
Por outro lado, observei também - isso está lancado no
parecer - que nao se detectou, em princIpio, nenhuma linha de prejuIzo, em
face da exaustão dos argumentos que foram trazidos pela defesa.
Além disso, é ponderável o argumento trazido da tribuna no
10
sentido de assegurar e de ampliar as partes toda a oportunidade para
alegacao e articulacao de seus argumentos e, fundamentalmente, para o
exercIcio pleno da ampla defesa.
Nessa linha de pensamento, Senhor Presidente, não vejo
como desarrazoado dar-se esse prazo mais elastecido, de forma ate que se
possa - como disse inicialmente - exercitar em sua plenitude toda a defesa.
0 Ministério Püblico não se opOe ao acréscimo do prazo
solicitado pela defesa, portanto.

AWE n o 1943-58.2014.6.00.0000/DF
AWE n° 1547-81. 2014.6.00.0000/DF
AIME n o 7-61.2015.6.00.0000/DF
Rp n o 8-46.201 5.6.00.0000/DF
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0 DOUTOR JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN
(advogado): Senhor Presidente, os representantes não se opöern ao
atendirnento do pedido.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, a requerida Dilma Rousseff suscita questão prévia ao inIcio do
julgamento, para que esta Code aprecie o pedido de imediata suspensao do
andamento processual para que Ihe seja concedido prazo complementar de
trés dias para suas Alegaçoes Finals, ja que deveria dispor de 5 (cinco) e não
de 2 (dois) dias.
Passo a apreciar a questao levantada.

Rito Adotado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relatora
Anterior
1.

,

Por decisão (fl. 2049) de 19 de abril de 2016, a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura determinou, por duplo fundamento, a tramitaçao
conjunta e unificou a instrução das açOes conexas na AWE 1943-58
(processo-mae), pois, segundo ela, esta AWE é "a mais abrangente e precede
a AIME 7-61, bern como não e acobertada pelo constitucional segredo de
justiça".
Os fundamentos da relatora, portanto, deixarn clara a opçâo
pelo rito da AIJE, ate porque afastou o segredo de justiça previsto no
artigo 14, § 11, da Constituiçao Federal ("A acao de impugnaçao de mandato
tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se
temerária ou de manifesta má-fé"), o que, sern dUvida, constitui inequlvoca

definicao procedimental.
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De fato, a partir da decisão, não recorrida, da Ministra
Corregedora,

processo passou a tramitar sem segredo de justica,
assegurando-se ampla publicidade aos atos processuais, ressalvado, apenas,
a documentos intrinsecamente sigilosos. Em outras palavras, indubitável que
a

o procedimento adotado foi o da AIJE, pois, em vez de segredo, adotou-se o

mais elevado grau de transparência processual, inclusive corn a publicacao
dos autos da AWE 1943-58 (processo-rnae) - em que se concentraram todos
Os atos probatOrios - na rede mundial de computadores (Internet).
2. Dever do Relator de Zelar pela Celeridade, Efetividade e Segurança
JurIdica do Processo Eleitoral

Incumbe ao relator zelar pela celeridade, efetividade e
segurança jurIdica do presente processo, que possui relevéncia histôrica e
repercussão nacional.
Eventual concessão de 3 (trés) dias complementares para
alegacOes finais acarreta retorno do trérnite processual a fase de encerramento
da instruçao, suscitando a aplicacao do artigo 22, incisos X a XIII, da Lei
Compiementar 64/90:
, X - encerrado a prazo da dilação probatOria, as partes, inclusive o
Ministério Püblico, poderão apresentar aiegaçöes no prazo comum
de 2 (dois) dias;
XI - terminado a prazo para alegaçöes, os autos serào conclusos ao
Corregedor, no dia imediato, para apresentação de reiatório
conciusivo sabre a que houver sido apurado;
XII - a relatório do Corregedor, que será assentado em 3 (trés) dias,
e as autos da representação serão encaminhados ao Tribunal
competente, no dia imediato, com pedido de inclusão incontinenti do
feito em pauta, para julgamento na primeira sessão subsequente;
Xlii - no Tribunal, a Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista
dos autos por 48 (quarenta e oita) horas, para se pronunciar sobre
as imputaçöes e conciusöes do Reiatôrio.
Logo, caso modificado por este Tribunal Superior Eleitoral a
prazo de alegaçOes finais originariamente concedido por este relator, corn base
no rita adotado peia então relatora, Ministra Maria Thereza,

a

processo,
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necessariarnente, voltará a Corregedoria, para adocao das providências
indispensáveis a retomada do julgamento, como cornplementaçao do relatOrio
conclusivo, encaminhamento dos autos ao Ministério PUblico para parecer e,
por ültimo, reinclusão na pauta de sessOes desta Code.
Cabe lembrar que este processo já tramita no TSE ha cerca de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses por razOes que, notoriamente, não podem ser
imputadas a este relator. Como é do conhecimento de todos, apOs assumir a
Corregedoria em 31.8.2016, esforcei-me para empreender ampla instruçao
probatória, a mais complexa de processo de competência originária na histOria
da Code. Foram 58 (cinquenta e oito) depoimentos testemunhais - em mais de
75 horas de inquiriçoes, realizadas em diferentes Estados -, 2 (duas)
acareaçOes, diversas pericias e diligencias, entre outros incidentes, proferindo
cerca de 200 (duzentas) decisOes ou despachos ao longo do feito.
Lembre-se que o artigo 97-A da Lei 9.504/97 fixa como
parâmetro para a razoâvel duraçao do processo eleitoral que possa resultar em
perda de mandato eletivo o periodo máximo de 1 (urn) ano ("Nos termos do
inciso LXXVIII do art. 50 da Constituiçao Federal, considera-se duraçao
razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o
perlodo rnáximo de 1 (urn) ano, contado da sua apresentaçao a Justiça
Eleitoral"), o qual já se encontra, ha muito, superado.
Prorrogar indiscriminadamente a duraçao deste processo,
inclusive corn o risco de alcançar o término do mandato presidencial vigente resultado que não enalteceria a Justiça EleitoraJ - parece-me medida
desarrazoada e incompatIvel com a importância nacional deste feito. E tudo
por uma questao de caráter meramente procedimental, corn efeitos jurIdicos e
práticos limitados.
Assim, aceito para deliberaçao a questão de ordem prévia
levantada pela requerida Dilrna Rousseff, para que o colegiado se pronuncie
expressamente, antes do inicio do julgamento, sobre o prazo de alegacOes
finais aplicável ao caso, se de 2 (dois) ou de 5 (cinco) dias, medida que, sem
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düvida, evitará desperdIcio de tempo e conferirà celeridade, logicidade e
seguranca juridica ao trâmite processual.
3. Necessidade de Decisão Colegiada
Ressalto que não era o caso de adocao de decisão
monocrática sobre o tema, par duas razOes essenciais: a) primeiro, porque se
trata de questao já resolvida nos autos, por forca de decisão näo impugnada
da Ministra Maria Thereza, minha antecessora na Corregedoria e, portanto, na
relatoria do feito; b) segundo, porque, pessoalmente, entendo que a prazo
legal correto e realmente a de 2 (dois) dias, conforme fundamentos que serão
expostos a seguEr.
Ademais, caso decisão monocrática fosse praferida, eventual
interposicaa de recurso paralisaria a andamento do processo e procrastinaria
ainda mais a conclusão da tutela jurisdicianal, com todos os efeitos perniciosos
acima descritos. Para se discutir sobre 3 (três) dias a mais para alegacOes
finais caner-se-ia a risco, sobretudo se houvesse pedido de vista, de se
cansumir semanas, ou ate meses.
Enumero, a seguir, os fundamentos pelos quais, se decidisse
monocraticamente, defenderia a concessäo do prazo de 2 (dais) dias e,
portanto, a necessidade de cantinuacao imediata do presente julgamento.
4. Fundamentos para Rejeicão do Pedido de Dilação do Prazo de
Alegacoes Finais
A representada Dilma Rousseff sustenta, em preliminar, que a
prazo de alegacOes finais deveria ser de 5 (cinco) dias e não de 2 (dais) dias,
ante a aplicacao subsidiária do procedimento de impugnacao de registro
(art. 61 da LC 64/90) para o rita da AIME, nos termos da Resolucaa TSE
n° 23.372/2011.
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A tese dos 5 (cinco) dias para as alegaçoes finais nao se
sustenta par cinco fundamentos, expostos de forma aprofundada no meu
voto:
a) a relatora original, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
adotou, expressamente, o rita da AWE para as quatro acOes conexas,
rechacando a rita da AIME ao afastar, par exemplo, a segredo de justica
estabelecido no artiga 14, § 11, da Constituic( ;a- a Federal ("A acaa de
.

impugnaçao de mandato tramitará em segredo de justica, respondendo a
autor, na forma da lei, se temerária au de manifesta ma-fe");
b) a AWE 1943-58 é a acaa principal (pracesso-mãe), pois, par
sua maior abrangencia e precedéncia temporal, atraiu para a Corregedoria a
campetência das demais;
c) a AIME naa possui rita especifico definido em lei, enquanta
as três outras açOes observam a procedimento do artigo 22 da
Lei Complementar 64/90;
d) não houve prejuIzo, ante a apresentacao de amplas e
exaurientes alegaçOes finais pelas partes, sendo que a representada Dilma
Rousseff - (mica a impugnar a prazo concedido - protocolou peca de
213 pAginas;
e) também não ocorre prejuizo, porque as duas Unicas causas
de pedir exclusivas da AIME podem, em tese e ao final, ser julgadas
improcedentes no mérita, considerando-se que todas as demais integram a
causa petendi das AIJEs e Representaçao.
Cam estes fundamentas, pasiciano-me no sentida de que a
praza de alegacOes finals seja cancedido na forma do artiga 22, incisa X, da
Lei Camplementar 64/90 ("encerrada a prazo da dilacao prabatOria, as partes,
inclusive a Ministérlo Püblico, paderão apresentar alegacoes no praza camum
de 2 (dais) dias"), ou seja, conforme a rita da AIJE, 6 a correta para a casa.
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5. Opcao Pragmática
Corn base nas firmes premissas acima expostas, parece-me
indubitável, s.rn.j., o acerto da decisão que, em observância ao rito legal
expresso da AWE (artigo 22, inciso X, da LC 64/90), concedeu o prazo de
2 (dois) dias para alegaçOes finais das partes.
No entanto, reconhecendo que qualquer discordáncia no
colegiado ou mesmo eventual e legItirno pedido de vista sobre esta questao
podem acarretar atrasos desnecessários no julgarnento, o born senso
recornenda que, pragrnaticarnente, eu me reposicione.
Realmente, adiar o enfrentarnento, no mérito, dessas quatro
dernandas, acarretará inaceitável dernora na conclusão do processo, não se
podendo, peremptoriamente, excluir inclusive futura perda de objeto.
Discutir a concessao de "trés dias" de prazo para alegaçoes
finais não e, por certo, rnotivo razoável para se alongar no tempo a conclusão
desses processos, encerrarnento necessário ate rnesmo para não acirrar riscos
politicos e sociais latentes, bern como para propiciar segurança juridica não so
as partes envolvidas, mas principalrnente a Naçao.
A eleiçao de 2014 será, no futuro, conhecida como a rnais
longa da histôria brasileira: fechamos as urnas e apurarnos os votos, mas o
resultado final permanece em discussão por via da judicializaçao. Repito,
essas dernandas jâ transitarn ha cerca de 30 (trinta) meses, prazo incornpativel
corn a razoável duracao do processo eleitoral.
Por tais razOes, a bern da ce/er/dade processual e, em
observância as cautelas institucionais que processo desta natureza e
envergadura recomenda a todos nOs, no caso de dUvida do Colegiado do
Tribunal Superior Eleitoral sobre o prazo de alegaçoes finais, ressalvo meu
entendimento e acolho a posição dos 5 (cinco) dias, na questao de ordem
prévia levantada, para conceder o prazo complementar de mais
3 (très) dias para alegacoes finals da partes.
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As partes saem intirnadas da presente decisao nesta sessão,
iniciando-se a contagem do prazo complementar de 3 (trés) dias a partir de
amanha (5.4.2017).

VOTO

0 SENHOR MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO:
-

Senhor Presidente, ilustres Ministros, ouvi atentamente o voto do eminente
Ministro Herman Benjamin e também os discursos dos advogados das partes.
Como bern disse o eminente relator, este é urn processo
complexo e, sem dUvida nenhuma, o mais importante da história da Corte, em
que se apresenta em aparente confronto o princIpio da celeridade processual,
que é sempre desejável, e o da ampla defesa, que e igualmente protegido pela
Constitu ição.
Vossas Exceléncias sabem muito bern que ate no processo
penal, quando a causa é complexa, prorrogam .-se prisöes preventivas. Temos
apresentado frequentemente, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), esse tipo
de argurnento quando um inquérito, P01 exernplo, näo termina ern 84 (oitenta e
quatro) dias, mas ha uma pluralidade de pessoas indiciadas. Entäo, adotamos
esse argumento para protrair no tempo ate mesrno 0 cerceamento provisOrio
de liberdade.
0 eminente Ministro Herman Benjamin mencionou que, ao ver
dele, seria o caso de se aplicar a famosa teoria do tudo ou nada com relaçao a
incidéncia de prazos. E claro que essa locuçao tern grande atraçao intelectual
e grande seduçao pragmática, mas tern a desvantagem brutal de afastar
definitivamente a ponderaçao das situaçoes concretas, que é o que leva, a
meu ver, a justiça humana - é a razoabilidade, a ponderaçao das
complexidades concretas, e nao daquelas abstratas, que são elaboradas
teoricamente e com originalidade pelo legislador.
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Evidentemente a legislador, ao estabelecer a prazo de 2 (dais)
dias - no caso Vossa Exceléncia disse muito bern -, previsto no art. 22,
inciso X, da Lei Complementar n o 64/90, nãa imaginau situaçaa complexa
coma essa. lrnaginou situaçao binária, urn autor contra urn réu, que é assim
que é - ou era - pensado a processo civil.
Nãa pretendo me estender mais, Senhar Presidente.
Acampanha inteirarnente a voto do eminente relator e louvo a panderaçao que
ele fez, a razoabilidade que aceitou e a soluçao a que chegou, concedendo as
3 (trés) dias de prazo para as partes, querendo, apresentarem ou
complementarem suas aiegaçoes finais.

E assirn que voto, agradecendo a Vossa Exceléncia.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, inicialmente quera cumprimentar não sO o Ministro Herman
Benjamin, mas também a Ministro João Otévia de Noronha e a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura pela atuaçao republicana que tadas as trés tiveram
nestes pracessas, na conduçao de causas camplicadas.
0 Ministro Herman Benjamin nos apresentou urn relatOrio cam
mais de mil páginas, apenas para resumir alga que facilmente supera
30 mil páginas, talvez mais, se cantarmos anexos e todos os apensos que
existem nos processos.
Eu tentei ler tada a rnatéria. 0 ponto destacado foi arguido nas
alegaçoes finais. Eu preparei urn voto quanta a esse aspecta, rnas peco vênia
para fazer algumas rápidas consideraçOes.
No julgamento do acalhimento do agrava regimental, para a
pracessamenta da AIME, eu ja havia me manifestado - posteriormente a
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Ministro Luiz Fux também - no sentido de que a julgamento das acOes
devesse ser em conjunto.
Isso me parece alga que ficou indiretamente decidido, ate
porque, logo em seguida, a Ministro Dias Toffoli determinou a reunião das
açOes, sob relatoria da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
consoante as decisOes proferidas as fls. 267-271 da Representaçao n° 8-46,
que era originalmente relatada pelo Ministro Luiz Fux, e as fls. 1.760-1.777 da
AIMEn°7-61.
No que tange ao despacho da eminente Ministra Maria
Thereza, eu destaco os termos iniciais, referido pelo Ministro Herman Benjamin
na AWE n° 1943-58, proferido em 19 de abril de 2016, as fls. 2.047-2.056, no
qual Sua Exceléncia assenta:
Trata-se a presente feito da AWE 1943-58
Sua precedência fez atrair outros processos par conexão a esta
Corregedoria-Geral de Justiça (RP 8-46 e AIME 7-61), além de outra
que aqui já trarnitava (AIJE 1547-81).
A grande similitude entre as fatos tratados nestas açöes, acrescida
do fato de que as partes são as mesmas, recomenda que a
nstrução seja feita em apenas urn dos feitos.
Além da praticidade, da evidência e da economia processual que a
medida resulta, evitando a desnecessária repetição de provas, tal
possibilidade ja foi reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AcOEs CONEXAS. PROVA.
Conexas as acöes, a instrução pode se concentrar numa
delas; se a prova pericial tende a se desviar da respectiva causa
de pedir, a controle da prova desnecessária deve ser feito em
concreto, pela impugnaçao dos quesitos irrelevantes.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 627.895/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006,
p. 199, sem grifos no original)
Para fins de registro, consigno quadra representativo dos fatos
tratados na inicial de cada urn dos citados processos, conforme ja
consignei na AIME;
{...
Uma vez produzida a prova, em se fazendo necessário, cópia dela
pode ser trasladada para os autos conexos.
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Outrossim, uma vez que esta AWE 1943-58 é a mais abrangente e
precede a AIME 7-61, bern corno nào é acobertada pelo
constitucional segredo de justiça, recomendável que nela seja feita a
instrução garantindo-se major publicidade e transparência.

Senhor Presidente, a partir desse ponto surge a questao do
prazo das alegaçoes finais, o qual foi indeferido. Houve o pedido das partes
para que fosse concedido mais prazo, entretanto, esse pedido foi indeferido as
fls. 7.549-7.550 da AIJE n° 1943-58.
Rogando todas as vénias ao eminente Ministro Herman
Benjamin, acredito que temos de definir a questao de fundo do processo,
isto é, qual o prazo da AIME.
E certo que a produçao de provas foi concentrada no âmbito
da AWE n° 1943-58. Porém, não menos correto e que a eminente Ministra
Maria Thereza, ao determinar a citacao nos autos da AIME n° 7-61, apOs o
trânsito em julgado do acórdão que proveu o agravo regimental para dar
continuidade a acao, proferiu despacho expresso estabelecendo o rito a ser
adotado na acao (AIME 7-61, fl. 998):
Seguindo o proced/mento previsto na LC n o 64190 que trata do
registro de candidaturas (art. 228, § /° da Res.-TSE
n o 23.39912014), determino:
C/tern-se os requeridos para contestar, caso que/rarn, no prazo de
7 (sete) dias, nos termos do art. 40, LC n o 64190.
Pub/ique-se, intirnern-se e cumpra-se.

A determinaçao emanada pela então relatora näo poderia ser
diversa, pois a matéria foi regulamentada por este Tribunal, para as eleicOes
de 2014, de forma expressa na Res.-TSE 23.399/2014, como se ye do
art. 228, verbis:
Art. 228. 0 mandato e/etivo poderá tarnbérn ser impugnado perante
a Just/ca E/eitoral apOs a diplornaçao, no prazo de 15 dias, instruIda
a acao corn provas de abuso do poder econOmico, corrupção ou
fraude (Constituiçao Federal, art/go 14, § 10).
§ 10 A acão de /rnpugnaçao de rnandato e/etivo
observará
procedimento previsto na Lei Complementar n° 64190 para o

AWE n o 1943-58.2014.6.00.0000/DF
AWE no 1547-81. 2014.6 .00.0000/DF
AIME no 7-61.2015.6.00.0000/DF

Rp no 8-46.2015.6.00.0000IDF

16

(1'
-

registro de candidaturas, corn a api/ca çao subsidiária, con forme o
caso, das disposiçOes do COd/go de Processo Civil, e tramitarã em
segredo de justica, respondendo o autor na forma da lei,se
ternerária ou do manifesta rná-fé (Constituiçao Federal, art/go 14,
§ 11).
§ 2 0 A dec/são pro fonda na acao de irnpugnaçao de mandato eletivo
tern eficácia imodiata, nâo so Me aplicando a regra do art/go 216 do
COd/go Eieitoral.

A disposiçao contida no § 10 do art. 228 da Res.-TSE
n o 23.399/2014 não é nova. 0 entendimento deste Tribunal no sentido de
aplicar o rito das impugnaçoes ao registro de candidatura a acao de
impugnaçao de mandato eletivo foi definido na apreciaçao de Questão de
Ordem na lnstruçao 81, em 2004, como se ye da respectiva ementa:
Questão do Ordern. Acao de impugnaçäo de mandato eletivo.
Art. 14, § 10, da Constituição Federal. Proced/rnento. Rito ordinár/o.
COdigo do Processo Civil. Nâo-observância. Processo eleitoral.
Celer/dade. Rito ordinár/o da Lei Corn plementar n o 64190. Registro
de candidato. Ado ção. Eie/çoes 2004.
1. 0 rito ordinár/o quo dove ser observado na tram/ta ção da acão do
/mpugnaçao do mandado eletivo, ate a sentonça, é o da Lei
Corn plementar no 64190, não o do Cod/go do Processo Civil, cujas
disposiçoes são api/cave/s apenas subsid/ariarnento.
2. As pecul/aridades do processo eioitoral - ern especial o prazo
certo do mandato - ex/gem a adocão dos procedirnentos cOleres
prOprios do Dire/to Eleitoral, respeitadas, sernpre, as gara nt/as do
contraditOrio e da ampla defesa.
(1NSTRUçA0 no 81, Resoluçao no 21.634 do 19.2.2004,
rel. MTh. Fernando Neves da Silva, DJ de 9.3.2004).

Transcrevo o teor do voto então proferido que, a partir de
sôlida doutrina, apontou a necessidade de ser observado o rito dos processos
de registro de candidatura, tido como o ordinário da Justiça Eleitoral, nas
acoes de impugnação de mandato eletivo, que ate então eram conduzidas
pelas regras do Côdigo de Processo Civil vigente:
[...] Não obstante, mu/tos estudiosos do Dire/to Eieitoral defendern
quo o rito ordinOr/o quo dove ser seguido na tram/ta çao da acao de
impugnação do rnandato eletivo e o da LC no 64190, não 0 do Cod/go
de Processo Civil, pos/cionarnento que defendi por ocas/ão do
julgamento do RMS no 258, em 30.9.2003, nos seguintes termos:
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"Creio assistir razão ao prof. Pedro Henrique Távora Niess
quando Sua ExcelOncia sustenta que o rito ordinár/o a ser
obseivado na tram/ta cao da acão de impugnação de mandado
eletivo é o da Le/ Complernentar n° 64190, nao o do Cod/go de
Processo Civil. As peculiaridades do processo eleitoral - em
especial o prazo certo do mandato - exigem a adocao de
procedimentos cOleres, respe/tadas, sempre, as gara nt/as do
contraditOrio e da amp/a defesa"
Em scu livro Direitos Politicos, Elegibiidade, inelegibilidade e Acoes
E/eitora/s, o prof Niess assim defende sua posicão:
"(...) a correta educacao pretor/ana deveria ter por referenda a
legislaçao eleitoral, apI/cave/s as regras do processo comum
apenas supletivamente. De se perscrutar, entào, se, a
ausência de programação especIfica, cog/ta o dire/to eleitoral
de procedimento comum. E a resposta 0 positiva: a Lei
Complementar no 64190, ao traçar o roteiro da acão de
/mpugnação a pedido de registro de candidato, descreve
figurino adequado para se ating/r diploma já exped/do - e o
mandato dele decorrente - como gizado no seu art. 15, verbis:
Transitada em julgado a dec/são que declarar a
inelegibiidade do cand/dato, ser-lhe-á negado registro,
ou cancelado, se jâ tiver s/do feito, ou deciarado nulo o
diploma, se já expedido' (grifo nosso)
0 fato de referir-se o preceptivo a ação declaratOr/a não
impede, como 0 evidente, que se Ihe ap/ique o mesmo modelo
procedimental. A natureza da ação, considerada em virtude da
sentenca que persegue, não interfere no rito adotado, cuja
descoberta deve fazer-se sob outro prisma. Ass/m, conjugadas
as determinacOes proven/entes da Constituicao Federal corn as
previsOes pert/nentes da Lei Complementar n o 64190, e,
supletivamente, do Cod/go de Processo Civil, encontrarmos o
procedimento da acâo de impugnação de mandato elet/vo,
acatadas as licoes de Joel J. Când/do, AntOnio Carlos Mendes
e Fá vila Ribeiro.
Não se diga que o pr/ncIp/o da amp/a defesa restaria ferido se
inobservado o rito ordinário do processo cornum, porque
também rege o processo, notadamente o eleitorai, o pr/ncIpio
da ce/er/dade da Just/ca, neste caso de api/cacao
destacadamente imprescindivel, sob pena de frustrar-se o
desiderato constitucional. Como bern expiica Canotilho, "os
princip/os não obedecem, em caso de con flito, a uma iOgica do
tudo ou nada, antes podem ser objeto de ponderação e
concordância prática, consoante o seu peso e as
circunstâncias do caso" Se fosse verdadeira a assert/va
segundo a qua/ a ado ção do rito da Le/ Corn piementar n° 64190
prejudicaria o amplo dire/to de defesa do réu, a objeção
corn preenderia a prOpria acao de /mpugnação a registro de

'
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candidato por seguir o proced/mento rejeitado, e não ternos
notIcia de qua/quer dec/são nesse sent/do dos tribuna/s
eleitora/s. Tambérn não seguem o rito ord/nár/o, do processo
comurn, a representação da Le/ Comp/ementar n° 64190,
recurso contra a d/plomaçao e, no processo civil os
procedirnentos surnár/o e espec/ais, bern corno o adotado nos
ju/zados de pequenas causas, e não esbarram na Constitu/ção.
o s//Onc/o do Ieg/s/ador não pode ser receb/do corn urn
sign/f/cado que atente contra o espIrito da Constitu/ção.
Ass/rn não fosse e ao habeas data tarnbérn ter/a s/do api/cado
o proced/mento ordinár/o, antes da ed/tada a lei que o regula,
so/u cao da qual sequer se cogitou, dada a sua natureza de writ
constituc/onal. Se a Lei Suprerna prevê a acão corn a fina//dade
de restaurar a Iegit/rn/dade das e!eicoes, não se the pode
reconhecer o carn/nhar ma/s ton go que o processo cornum
conternp/a, ob//terando a atuação eficaz da norma super/or.
E continua o prof. Niess:

A observânc/a desse r/to pe!a açao de irnpugnação de rnandato
eletivo contraria os rec!amos da doutrina espec/a!/zada,
destacando-se Tito Costa, que adverte: 'Ass/nate-se, ainda,
que a acão poderá tornar-se /nOcua, pela dernora de sua
trarnitação, suje/ta a regras e prazos, corno qua!quer outro
efeito. Bern corno /sso, a /e/ que vier a cuidar da rnatéria,
separadarnente, ou dentro do COd/go Eleitoral, deverá
estabetecer r/to especial, ma/s c6/ere e rnais consentOneo corn
a natureza da acão e suas conseqUênc/as. Porque, tat pode
ser a dernora, que o irnpugnado acabará por curnprir seu
mandato, sern que ocorra o des fecho da dernanda. Isso poderá
tornar !etra morta o texto const/tuc/onat que, para não ser
curnprido, rne!hor ser/a não ter s/do escrito'.
A /uz dessa I/ção, Lauro Barreto escreve:
'Ass/m, con forme mu/to bern advert/u Tito Costa, suje/ta as
regras e prazos dos procedimentos ordinários, essa ação não
tern surt/do os efeitos prát/cos que de!a se esperar/a, posto que
bern demorados tern s/do os seus ju/garnentos em Ott/ma
/nstância, corn prornetendo por comp/eto a sua eficác/a. Mu/to
rne!hor ter/a s/do a ado çao do rito da Le/ cornp!ernentar
n. 64190, ou o advento de /e/ especIf/ca, con forme sugeriu Tito
Costa'.
Djalrna Pinto tern a rnesrna op/n/ão:
'E certo, por outro lado, que a longa fase de /nstrucao, que o
procedirnento ordinário corn porta, na prática, acaba
desest/mutando a utiização dessa acao, cuja sentenca
sornente se torna exeqO/ve!, consoante entend/rnento
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dorn/nante, apOs o seu trans/to em julgado quando o réu,
muitas vezes, ja cumprira o mandato'.
Joel J. Cândido, por sua vez, pondera:

.

'Mater/a de Dire/to Eleitoral, eminenternente, pode e deve a ela
ser aplicada, na pane adjetiva, dispos/çöes de lei também de
Dire Ito Eleitoral. Ass/m, desde o advento da Constitu/cao
Federal, a propos/tura desta Acao de lrnpugnaçao de Mandato
Eletivo podia ter se dado, perfeitamente, na forma do art. 5 0 e
segs. Da lei Comp/ementar n° 5, de 29 de abril de 1970, então
vigentes, corn as necessárias cornplementaçoes decorrentes
da Lei Ma/or e, nas omissöes, e somente nelas, ai s/rn, do
COdigo de Processo Civil. Isso, porérn nao ocorreu...'
Fávila Ribeiro, na sua obra sobre o abuso do poder no Dire/to
Eleitoral, também advoga a ado cão de r/to estabelecido pela Lei
Corn plementar n o 64190:
Esta é a tese que defendemos na primeira edicão deste livro, e
na qual persistirnos, corno exposto na prirneira parte deste
tOp/co. Noely Man fred/ni D'Alrneida, Fernando José dos Santos
e AntOnio JUlio Ranc/aro dedicararn quase trés páginas do seu
volurnoso e bern elaborado estudo sobre questöes eleitorais
para rnostrar, passo a passo, o carninhar de determinada acão
de /rnpugnaçâo de mandado eletivo, uti/izada em rumoroso
caso ocorr/do no Paraná, processada pelo rito ordinário. A
pet/cao in/c/al fo/ protoco/ada em 28 de dezembro de 1990
perante o Tribunal Regional Ele/toral, tendo s/do a causa por
ele julgada em 16 de ju/ho de 1993, o que demonstra a total
/nconven/ência da ado cão do moroso rito.
Na sernana passada, ao julgar Agravo Regimental na Medida
Caute/ar n. 21319, ponderei:
Não acato, Senhor Pres/dente, a afirrnaçao de que a acão de
impugnaçâo deve segu/r o proced/mento ordinário previsto no
COdigo de Processo Civil.
Como jU tive oportunidade de expor por ocasiâo de outros
julgamentos, não me parece que quando este Tribunal, em
julgado do qua! Vossa Exce/ência part/cipou nos idos de 1991,
dec/diu que a ação constitucional de impugnação de rnandato
eletivo não tinha rito prO prio e, portanto, dever/a seguir o rito
ordinário, tenha determinado que as regras do COdigo de
Processo Civil se sobreporiam as regras processuais eleitorais.
Os princIpios que regern o processo ele/toral exigem
ce/er/dade. 0 resultado das e/eicaes não pode ficar na
dependência de processo judicial que se arraste por var/os
anos. A sociedade tem o dire/to de saber, corn segurança,
quem são seus adrnin/stradores e representantes, bern corno
estes tern o direito de exercer, tambérn corn segurança, o
mandato que receberarn das urnas. No caso, peco licença para
desta car, trata-se de ele/çao municipal ocorrida no ano de 2000

-
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e apenas no final de 2003 a causa foi julgada pelo Tribunal
Regional, sendo impossIvel precisar se este Tribunal Superior
terá condiçoes de exarninar o recurso especial antes do
término do mandato.
Isso, a rneu ver, nao tern sentido e não pode continuar. E
nossa obrigaçao assegurar eficácia a acao constitucional e as
decisOes do Poder Judiciário, preocupaçao, alias, que tern s/do
ressaltada pelos rnodernos processualistas.
Nâo desejo cercear defesa, nern irnpedir contraditOrio. Esses
dire itos, que estão devidarnente regulados no procedirnento
previsto pela Lei Cornplernentar n o 64, tern que ser respeitados
e preservados. 0 que nao se pode e permitir ou tolerar os
abusos que estão acontecendo.
Por isso tenho sustentado que desde que ternos urn
procedirnento ordinário eleit oral, que é o previsto na
Lei Complernentar n o 64, de 1990, é esse que deve ser
obseivado nas açöes de irnpugnaçao de rnandato eletivo, corn
todas as garantias asseguradas aos acusados.
Reitero, Senhor Presidente, que näo se trata de I/rn/tar a produçao
de provas, mas de respeitar as regras prO prias do Direito Eleitoral e,
pr/ncipalrnente, evitar procedirnentos procrastinatOrios, que irnpedern
a conclusâo do processo, trazern descrédito a Justiça Eleitoral e
insegurança a toda a sociedade, especialrnente aos eleitos.
Obseivo, tarnbérn, que não 0 o caso de publicar dec/söes ern
cartOrio ou ern sessão, nern de julgar recursos sern regular inclusão
ern pauta, pois ja ultra passado o perlodo crItico do processo
eleitoral, que vai da escoiha dos candidatos ern convenção ate a
proclarnaçao dos eleitos.
Diante do exposto, trago esta questão de ordem para
deliberaçao da Corte, pro pondo seja fixado o entendimento de
que, a partIr das próximas eleiçoes, na ação de impugnaçao de
mandato eletivo deverá ser seguido, ate a sentença, o rito
ordinãrio previsto na LC n° 64190, para o registro de
candidaturas, aplicáveis apenas subsidiariamente as
disposiçoes do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a inobserAncia do prazo de 5 (cinco) dias para
que a parte possa apresentar suas alegaçoes finais ou a sua reduçao, como
ocorreu no presente caso, já foi considerada como motivo suficiente para a
anulaçao da sentença proferida nestas condiçOes, como se y e do seguinte
precedente:
Acao de irnpugnaçao de mandato eletivo. Necessidade de produçao
de provas.
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- Considerando a redução do prazo para alegaçoes finals, a despeito
do disposto no art. 162, § 1°, da Res.-TSE n o 22.71212008, e
também que nâo foi permitida a produçao das provas roqueridas no
processo - as qua/s o Tribunal Regional Eloitoral entendeu
necessárias a apuração dos fatos -, afigura-so corrota a dec/são
regional que anulou a sentença e detorminou o retorno dos autos a
or/gem para novo processamento da demanda. Agravo regimental
não pro v/do.
(AgR-REspe 51628-09, rel. Mm. Arnaldo Versiani, WE de
10.10.2011)

4

eminente Minis Transcrevo, por oportuno, trecho do voto proferido pelo
tro Arnaldo Versiani, no precedente indicado, que, ao se
reportar ao acOrdão regional, registra outro julgado desta Code, em que a
questao do prazo das alegaçOes finais também foi decisiva para a anulaçao
das decisOes proferidas:
Adernais, nao foi dov/darnento obseivado o prazo para alegaçoes
finals na acão de impugnação de mandato eletivo, con forme
cons/gnou o Tribunal de or/gem, nos seguintes termos (fis. 410-410verso):

,

Igualmente, as ponderaçoos dos recorrentes acerca da
nulidade da sentença em face da desobediênc/a do rito da Lei
Complernentar n o 64190, no que tango ao prazo para
oforecirnento das razOes finais, merecem prosperar, pois,
apesar de nas açöes de impugnação o prazo ser de cinco
dias, a juiz so concedeu dois.
Corn re/a ção ao prazo para alegaçOes finais na A/ME, oportuno
c/tar a seguinte decisão:
Acao de irnpugnaçao do mandato oletivo. R/to da Lei
no 64, de 1990. Alegaçoes finals: termo in/c/al do prazo.
- 0 rito surnário disciplinado na Lei Complernentar n o 64,
do 1990, prove a/egaçöes finais polas partes e polo
MinistOrio Püb//co, no prazo corn urn do cinco d/as, depois
do "encerrado o prazo para a dllacao probatOria" (art. 60).
- A iniciativa para osso efoito O das partos o do Mm/steno
PUb/ico, fluindo o prazo independenternento do intirnaçao
ou vista.
- 0 respect/vo torrno in/c/al está v/ncu/ado ou ao term/no
da dilacao pro batOria ou a urna dec/são do juiz
/ndoferindo-a por não sor rolevanto "a prova protostada"
ou requor/da (art. 50).
- Surpreondo o réu, suprirnindo-lho a oportunidade para o
oferecirnento do a/ogaçoos finais, a sontonça do
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procedência do pedido de cassação de mandato eletivo
sem que o juiz decida a respeito da realizaçao da dllaçao
pro batOria, ainda que sO o autor tenha arrolado
testemunhas.
- Cercearnento de defesa caracterizado. Anulação do
processo.
(Recurso Especial Eleitoral n. 26100, da relator/a do
Ministro Ari Pargendler, publicado no DJ em 28.09.07).
o prazo de cinco dias para alegaçOes f/na/s na AIME tern
obrigatoriamente que ser respeitado, sob pena de nulidade.
Ass/m, tendo em vista que também se trata de AIME, o juiz
dever/a ter f/xado o prazo de cinco dias.

4

Ass/rn, considerando a reduçao do prazo para alegaçOes finais, a
despeito do disposto no art. 162, § 1, da Res. -TSE n° 22. 71212008,
e tambOm que não foi permitida a produção das provas requeridas
no processo - as quais o Tribunal a quo entendeu necessárias a
apuração dos fatos -, não merece reparos a dec/são regional que
anulou a dec/são de primeiro grau.

E certo, por outro lado, que ha precedente deste Tribunal no
sentido de afastar a alegaçao de nulidade em razão da reduçao do prazo para
as alegaçoes finais quando essas são apresentadas pelas partes.
Entretanto, a espécie tratada nestes autos não se equipara a
situaçao em que a parte apresenta as alegaçoes finais e, somente após o
414

julgamento, argui a nulidade do prazo que lhe foi concedido.
No caso, desde o primeiro momento, a ré e também o réu
pugnaram insistentemente pela concessão de prazo apto a análise dos
volumosos documentos apresentados ao fim da instruçao, sem contudo
obterem êxito e, tanto antes da apresentaçao corno na apresentaçao das
alegaçoes finais da ré, o cerceamento da defesa em face da reduçao do prazo
legal foi arguido.
Nessa linha, tal como no precedente relatado pelo eminente
Ministro Arnaldo Versiani (AgR-REspe 51628-09), também considero que a
nulidade decorrente da reduçao do prazo para a apresentaçao das alegaçOes
finais deve ser analisada em conjunto corn a questao relacionada a eventual
reabertura da instruçao processual.
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Assim, de maneira geral, parece-me que a jurisprudência, no
que tange a Acao de Irnpugnaçao de Mandato Eletivo, é pacifica no sentido de
que se deve seguir a rito do registro de candidatura - não o do art. 22
da Lei Complementar n o 64/90, que é o rito da Acao de Investigaçao Judicial
Eleitoral - que consta do art. 3 0 , explicitando, assim, sobre a diferença entre
esses dois ritos. Basicarnente, para a defesa, o prazo e de 5 (cinco) dias na
AIJE. Na AIME, a prazo e de 7 (sete) dias e foi respeitado - não temos de

4

voltar a defesa.
Em relaçao as alegaçOes finais, na AIME ha as 5 (cinco)
na AIJE, são apenas 48 horas.
Diante desse quadro, sendo certo, na minha visao, que a prazo
da AIME decorre de disposiçao expressa da resoluçao deste Tribunal que trata
da matéria, e no fato de todos os feitos estarem agrupados, ainda que se faca
a produçao de provas em urn deles, a praza, nessa situaçao, quando ha
multiplicidade de ritos, deve ser aquele mais benéfico a pane - no caso, de
5 (cinco) dias.
Então, acompanho a eminente relator na solucao da questao
de ordem, mas ressalvo rneu ponto de vista que, de certa forma, difere, porque
Sua Excelência acoihe a questão de ordern por uma questao pragrnática,
porque entende que deveria permanecer a prazo do art. 22, inciso X, da
Lei Complementar n° 64/90.
Corn a maxima vênia, louvando todo a trabaiho realizado pelo
eminente Ministro Herman Benjamin, entendo que deva prevalecer a prazo de
5 (cinco) dias que, ao final, a conclusão e exatamente no mesmo sentido, mas
por fundamentos diversos.
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bly" /
ESCLARECIMENTO

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, somente urna observaçao complementar.
0 Ministro Henrique Neves da Silva, como sempre brilhante
nas suas manifestaçoes, falou o que todos nôs sabemos - para a AIME o
prazo é de 5 (cinco) dias.
Ninguem está discutindo essa questao aqui. Estamos
discutindo a adoçao de urn rito em "fatias?" Onde fica o segredo de justica?
Vossa Excelência não disse urna palavra sobre o segredo de justica. Então, o
que fica é urna cornposiçao, urn mosaico, uma mistura de "pedacos", e o
"pedaço" mais importante, que é o Constitucional, foi deixado de fora.
No entanto, não precisamos divergir na convergência, seja no meu caso - simplesmente para evitar que a decisão, no mérito, fique mais
longInqua, seja por questOes substantivas.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, apenas para deixar claro. Entendo, como expus, que a
questao do rito foi definida peia Ministra Maria Thereza de Assis Moura, ao
receber a AIME em despacho expresso, de acordo corn a resoluçao deste
Tribunal.
0 fato de todos os feitos estarem reunidos, e a instruçao ter se
dado apenas em urn deles - o que e normal, e salutar que se aconteca - não
retira a necessidade de se observar o rito previsto na AIME. Este é 0
fund a me nto.
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A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, examino, inicial e preliminarrnente a questao de ordem trazida pelo
eminente relator, Ministro Herman Benjamin, referente a adoçao do prazo de
5 (cinco) dias para apresentaçao de alegaçoes finais, apos o encerramento da
instruçao processual, em conformidade com o rito dos arts. 4 1 e 61 da
LC no 64/90
d.
Antes de adentrar o conteüdo da questao de ordern, ressalto
que este Tribunal, cuja missão precIpua é resguardar os princIpios e valores
democráticos, defronta-se com o clever de examinar 4 (quatro) açOes reunidas
para julgamento conjunto em virtude da identidade de fatos e objetos, aptas a
ensejar a severa pena de cassaçao dos mandatos de Presidente e
Vice-Presidente da Repüblica obtidos na eleiçao presidencial de 2014, bern
como a declaraçao de suas inelegibilidades.
Vale lembrar que, considerando a precedência da
AWE n o 1943-58/DF na distribuiçao, o e. Min. Dias Toffoli, entao Presidente
deste Tribunal, determinou a reunião dos feitos e seu encarninhamento ao
Gabinete da e. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora-Geral
Eleitoral a 6poca1.
Logo, serão apreciadas por este Tribunal, em julgamento
histOrico e de indiscutIvel repercussao nacional, as AIJEs n os 1943-58 e
1547-81, a Rp no 8-46 e a AIME no 7-61, as quais foram processadas em
conjunto por conveniência da instruçao, conforrne decisão da e. Mm. Maria
Thereza (fls. 2047-2056), publicada em 19.4.2016. Registro que tal decisão foi
alvo de agravo regimental, interposto por Dilma Vana Rousseff
(fls. 2065-2087).

1

Decisäo da presidéncia do TSE na Rpn° 8-461DF publicada em 2.3.2016.
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Deve-se ressaltar a dimensäo das questOes submetidas a esta
Corte, envolvendo a realizaçao de inUmeras diligéncias, minuciosamente
conduzidas pelos sucessivos relatores 2 , pericias, quebra de sigilos bancários
de gráficas, relatOrios de Força Tarefa envolvendo a PolIcia Federal, a Receita
Federal e o Conseiho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a oitiva
de 58 (cinquenta e oito) testemunhas e informantes, corn mais de 75 (setenta e
cinco) horas de depoirnentos transcritos, 2 (duas) acareaçoes, juntadas de
documentos para corroborar referidos depoimentos, acréscirno de documentos

44

requisitados ao Juizo da 13a Vara Federal de Curitiba, entre outros, além de
urn enorme conjunto de docurnentos sigilosos, resultou em 27 volumes e
aproximadamente 8 (oito) mil páginas de !ivre consulta.
Feitas essas breves consideraçoes, penso que a questao de
ordem trazida pelo erninente relator, que repete parte dos pedidos formulados
pelos representados, merece parcial acolhimento, pois encontra respaldo nos
principios e garantias positivados no texto constitucional, no COdigo de
Processo Civil, em normas regulamentares expedidas pelo TSE e na
Convençao Americana sobre Direitos Humanos.
Em primeiro lugar, voto no sentido de se conceder prazo de
5 (cinco) dias para alegaçOes finais, pois apesar de a legislaçao eleitoral
submeter as duas investigaçoes judiciais eleitorais e a representaçao
(par determinaçao expressa do art. 73, § 12, da Lei no 9.504-97) ao rita
estabelecido no art. 22 da LC n o 64/90, o mesmo não se aplica a ação de
impugnaçao de mandato eletivo. Afinal, a AIME está prevista no art. 14, § 10,
da CF, e nao ha lei especjfjca a re q ulamentar o seu trâmite, razão pela qual,
par construçao jurisprudencial, já foi adotado tanto o rito do registro de

2

Ministro João Otávio de Noronha, Ministra Maria Thereza de Assis Moura e Ministro Antonio Herman de Vasconcellos
e Benjamin.
Lei no 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes pUblicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
§ 12. A representação contra a nOo observância do disposto neste artigo observarã o rito do art 22 da Lei
Complementar n o 64, de 18 de maio de 1990, e poderO ser ajuizada ate a data da diplomaçOo
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(II
candidatura quanto o rito da AWE para a seu processamento (art. 3 1 e
seguintes e art. 22 da [C n o 64/90, respectivarnente).
Destaco, todavia, que o segredo de justiça nao advém do rito
da acao de impugnaçao de mandato eletivo, mas sim de expressa disposiçao
constitucional. Portanto, corn as vênias de estilo ao erninente Relator, não ha
que se falar em rito em 'fatias" ou tampouco em "mosaico de ritos", já que o
mesmo está claramente exposto a partir do art. 3 0 da Lei de Inelegibilidades,
sem nada falar sobre o seg redo de justiça.
m

Apesar da oscilaçao jurisprudencial, o tema foi disciplinado
no art 228 da Res.-TSE n o 23.399/2013, que trata dos atos preparatôrios para
as Eleiçoes de 2014, objeto dos presentes autos. Confira-se:
Art. 228. 0 mandato eletivo poderá também ser impugnado perante
a Justiça Eleitoral apOs a diplomaçao, no prazo de 15 dias, instruida
a ação corn provas de abuso do poder econômico, corrupçâo ou
fraude (Constituiçao Federal, artigo 14, § 10).

§

10

A ação de impuqnaçao de mandato eletivo observará
pjocedimento previsto na Lei Com p lementar n° 64/90 para o
recjistro de candidaturas, corn a aplicaçâo subsidiária, conforme
o caso, das disposiçOes do Côdiqo de Processo Civil, e tramitará
em segredo de justica, respondendo a autor na forma da lei, se
ternerária ou de rnanifesta rná-fé (Constituição Federal, artigo 14,
§ 11). [Grifei]

No mesmo sentido, a abalizada doutrina de José Jairo
Gomes4:
Não ha expressa previsão legal quanto ao procedimento a ser
seguido na ação de impugnaçào. Todavia, as cânones inarredáveis
atinentes ao devido processo legal e a segurança jurIdica
exigem que as pessoas saibam previamente como deverão
comportar-se durante toda a marcha processual. Isso não sO
para que possam afastar eventuals percalços, coma tambérn para
traçar e colocar em açäo suas estratégias. Cumpre, entäo, observar
a rito que meihor se harmonize corn as garantias fundamentals do
contraditOrio e da ampla defesa, sern se perder de vista as
peculiaridades prOprias da realidade e do contexto norrnativo que se
regula.

Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral - 12 a Ed - São Paulo: Atlas, 2016. Pags 790-791.
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1...]

Deveras, nâo vingou a aplicação do procedimento ordinário
comum na impugnatória de mandato. Assentou-se na
jurisprudência que o procedimento a ser observado e aquele
previsto nos artigos 30 a 16 da LC n° 64/90 para a Açâo de
Impugnaçao de Registro de Candidatura (AIRC), considerado
"ordinário" na seara eleitoral. Por Obvio, o diploma processual civil
será sempre invocável subsidiariamente. E este - reitere-se - o
entendimento vitorioso e iterativo na hodierna jurisprudéncia
eleitoral:[ ... ] (Grifei).
Deflui que a interpretaçao mais condizente corn a tradiçao da
Justiça Eleitoral seria adotar o rito da AIRC para a trärnite da AIME, bern como
das acOes conexas, por ser o mais benéfico aos réus. Especialrnente no que
toca as alegaçOes finals, o art. 6 0 estabelece a prazo de 5 (cinco) dias, ao
passo que a art. 22, X, da LC no 64/90, concede apenas 2 (dois) dias para a
apresentaçao do mesmo petitôrio.
Ademais, é regra clássica do direito processual, tanto civel
quanto criminal, que havendo conexão de açOes corn ritos distintos,
adotar-se-á o mais amplo, a fim de assegurar ao jurisdicionado urn maior
acesso as garantias processuais e ao sagrado direito de defesa. Nesse
sentido, colaciono o seguinte precedente do STF:
,

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE
ASSOCIAçA0 PARA 0 TRAFICO DE ENTORPECENTES
(PREVISTO NA LEI N. 10.409/02, REVOGADA PELA LEI
N. 11.343/06) EM CONEXAO COM 0 CRIME DE CORRUPçA0
PASSIVA. INFRAçOEs PENAIS SUBMETIDAS A
PROCEDIMENTQS DISTINTOS. INOBSERVANCIA DO RITO
PROCESSUAL PREVISTO NO ARTIGO 38 DA LEI N. 10.409/02.
ADOçAO DO PROCEDIMENTO COMUM ORDINARIO. NULIDADE.
INEXISTENCIA. PROCEDIMENTO QUE OFERECE As PARTES
MAIORES OPORTUNIDADES PARA 0 EXERCiCIO DE SUAS
FACULDADES PROCESSUAIS. PREJUiZO. INOCORRENCIA.
ORDEM INDEFERIDA. 1. A cumulaçäo de pedidos de persecução
penal, quando previsto para cada tipo procedimento diverso, impOe a
adoção do rito comum derivado da apiicaçao integrativa do
artigo 292 do CPC, verbis [ ... ] 3. A doutrina dominante sustenta
Art. 6° Encerrado o prazo da dilaçäo probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério
PUblico, poderão apresentar alegaçoes no prazo comum de 5 (cinco) dias
Art. 22. [..]
X - encerrado o prazo da dilaçäo probatOria, as partes, inclusive o Ministério PUblico, poderao apresentar alegacOes no
prazo comum de 2 (dois) dias;
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que, nestes casos, deve ser utilizado o procedimento mais
amplo, que nao é, necessariamente, 0 mais longo, mas sim 0
que oferece as partes maiores oportunidades para o exercIcio
de suas faculdades processuais e do direito de defesa (Nesse
sentido: Grinover, Ada Pellegrini e outros. Juizados Especiais
Criminals: comentários a Lei 9.099, de 26.09.1975. 5 1 ed. rev.
atual. e ampi. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005,
pâg. 176). 4. E cedico que "tratando-se de apuração de crime

conexo ao de tráfico de entorpecentes, não ha nulidade na adoção
do rito ordinário, que se mostra mais consentâneo ao exercIcio da
ampla defesa" (RHC n. 105.243/RS, 2a Turma, Relatora a Ministra
Ellen Gracie, DJ de 30.9.10). [...] (HG 96675, Rel. Mm. Luiz Fux,
Primeira Turma, We de 8.8.2011)
No caso vertente, a erninente relatora original da AIME,
Ministra Maria Thereza, adotou o procedirnento da AIRC corn base no art. 228,
§ 10

da Res.-TSE no 23.399/2013, como se percebe do despacho de

16.12.2015, sendo que, em respeito ao princIpio da segurança jurIdica,
deve-se preservar tal rito, a firn de nao surpreender a defesa em relaçao aos
prazos e, corn maior razäo, prestigiar o direito a ampla defesa e ao
contraditório.
A propOsito, assinalo que a adoçao de tràrnite conjunto de
açöes de ritos diversos deve ser realizada sern gerar prejuizos as partes,
optando-se pelo procedirnento mais benéfico a ampla defesa e ao
contraditOrio. Para viabilizar tal exigência, o CPC determina que se abrace o

rito ordinário, sem prejuIzo do emprego das técnicas processuais
diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam
urn ou mais pedidos cumulados, consoante disposto em seu art. 3276.
Em que pese nao ter sido trazida questao de ordern pelo
eminente relator sobre outras preliminares elencadas nas pecas de defesa,
destaco, a titulo de obiter dictum, a exiguidade do prazo para as partes se
C6digo de Processo civil
Art. 327. E licita a curnulaçao, em urn ünico processo, contra 0 mesmo réu, de vãrios pedidos, ainda que entre eles
não haja conexão.
1...]
§ 2° Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, sera admitida a curnulaçao se o autor
empregar o procedimento cornum, sem prejuizo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos
procedimentos especiais a que se sujeitam urn ou mais pedidos cumulados, que näo forem incompativeis corn as
disposiçaes sobre o procedimento cornum.
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manifestarem sobre os depoimentos coihidos na audiência do dia 10.3.2017
(sexta-feira), já que verifico do despacho do e. relator, exarado no dia
14.3.2017, que na audiência de 1010312017, f/xou-se prazo final ate o ü/timo
dia 1310312017 para a formula çao dos requerimentos das partes acerca das
oitivas real/zadas nestes autos".
A mesma situaçao ocorreu corn os testemunhos ouvidos na
audiência do dia 17.3.2017 (sexta-feira), corno se depreende do despacho
• proferido pelo e. relator em 20.3.2017, ao asseverar que "ainda que se admita
a leg/s/a çao processual civil corno fonte subsidiária do rito da Açao de
Invest/ga çao Judicial Eleitoral, não O possIvel ace/tar que urn prazo ordinário
de apresentaçao de requerimentos supere o lapso temporal defer/do, por
exemplo, as alegaçoes finais das partes (do/s dias) ".
Em que pese a necessidade de se resguardar o princIpio da
celeridade, tao caro a Justica Eleitoral, entendo que os prazos concedidos não
condizem corn a complexidade dos ternas versados nos autos, sendo atingido
o direito ao contraditOrjo em seu nUcleo, pois é materialmente impossivel, em
exIguas 24 horas (assinalo que os prazos processuais, fora do periodo
eleitoral, não transcorrem durante os finais de semana e feriados), proceder a
urn exame adequado dos depoimentos, verificar eventuais fragilidades,
contradiçoes e, ainda, articular a defesa, inclusive corn a produçao de provas
ou requerimento de diligencias relacionadas corn o conteüdo dos testernunhos
prestados.
A propOsito, ressalto a garantia judicial assegurada pelo art. 8 1 ,
item 2, c, da Convençao Americana sobre Direitos Humanos, que prevê "a
concessão ao acusado do tempo e dos rneios adequados para a preparaçâo
de sua defesa", o que, no caso concreto, mostrou-se absolutamente inviável.
Näo é minimamente razoável esperar-se que, em 24 horas, as
panes consigam rebater, de forma efetiva e adequada, os depoimentos que
totalizaram 655 (seiscentas e cinquenta e cinco) laudas de transcriçao, além
das 82 (oitenta e duas) laudas relativas as duas acareaçOes.

AWE no 1943-58.2014.6.00.0000/DF
AIJE no 1547-81. 2014.6.00.0000/IJF
AIME no 7-61.2015.6.00.0000/DF
Rp n o 8-46.2015.6.00.0000/DF

31

Acresce, ainda, outra circunstâncja que robustece a
necessidade de se conferir prazo mais razoável para a efetivaçao do
contraditOrio, qual seja, o prOprio relator, em despachos proferidos nos dias
30 de outubro de 2016, 14 de dezembro de 20168 e 31 de janeiro de 2017,
concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para manifestaçoes e providências.
Desse modo, penso ser razoável a adocao do prazo de
5 (cinco) dias, seja porque o prOprio relatorjá o adotara anteriormente, seja por
aplicaçao subsidiária do disposto no art. 218, § 1 0 e 30 , do CPC, in verbis:
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos
em lei.
§ 10 Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em

consideração a corn plexidade do ato.
1...]

§ 30

Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz,
será de 5 (cinco) dias o prazo p ara a prática de ato processual a
cargo da parte. (Grifei)

Valho-me dos mesmos fundamentos em reiação a ausência de
prazo para manifestaçao sobre os documentos juntados aos autos no dia
21.3.2017. Ao apreciar os requerimentos da representada na espécie, o Juiz
AuxUiar da Corregedoria-Geral Eleitoral, Dr. Bruno César Lorencini, em seu
despacho de 22.3.2017, indicou que "o prazo para alegaçoes se in/cia amanhã,
23.3.2017, tendo a Ultima disponibilizaçao de documentos ocorrido no dia
21.3.2017, inclusive os relativos a NotIcia de Fato n o 1.00.000.00660012015-11
[...]". (fis. 7.549-7.550).
Consignou, ainda: "[ ... ] quanto ao rito, obsetvo que, desde
19.4.2016, quando unificada a instruçâo dos feitos — A/ME 7-61, AIJE 1547-81
A fim do pro videnciar a realizaçao do ato, informe a representada, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena do
preclusSo, o endereço completo das testemunhas EDSON ANTONIO EDINHO SILVA (nao d identificado o Municipio)
e CEZAR AL VAREZ (nao ha qualquer informaçao)'
"Man, festern-se as partes e o Mm/steno POblico, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos resultados da anâlise da
quebra de dados bancármos des empresas periciadas e dos respectivos sOc/os, bern como sobre o parecer
complementar dos peritos judiciams, requerendo o que for de dire Ito, especialmente diligOncias adicionais que
entendam necessdrias
Em prosseguimento a instruçao, manifestem-se as partes e o Mm/steno POblico Eleitoral,
n o prazo de 5 (cinco)
sobre os documentos objeto dos OfIc/os SR/DF/PF n° 1 1852-Al2016 e n o 061201 7-RFB/COFIS, indicados,
respectivarnente, nos despachos de fis. 5.650 e 5.657.
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e Representaçao n o 8-46, por dec/são da Exrna. Ministra Maria The reza de
Assis Moura (fis. 2047-2056), este JuIzo tern seguido os proced/mentos
previstos no art. 22 da LC 64190" e "o documento a que se refere a
representada em sua pet/cáo (mandado de c/ta cao), foi expedido nos autos da
prOpria A/ME, em 10 de fevereiro de 2016, sendo, anterior, portanto, a reunião
de acöes para processamento conjunto" (fl. 7.550).
Pois bern, ainda a titulo de obiter dictum, e já adiantando para
Os

erninentes pares as minhas inquietaçOes, destaco que, a meu ver, a

unificaçao dos processos em prol da eficiência e da racionalidade na prestaçao
jurisdicional deve se harmonizar corn a nova ordem processual e o
aprimoramento da jurisdiçao, como preconizado pelo art. 10 do CPC em vigor,
o qual assim enuncia: "0 processo civil será ordenado, discip/inado e
interpretado con forme os va/ores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituiçao da Repüblica Federativa do Bras/I, obseivando-se as disposiçOes
deste COdigo".
TaJ aperfeiçoamento tern como pilares, segundo a moderna
doutrina processua lista, as charnados "dire itos fundamentais processuais",

j

panorama que foi bern ilustrado por Fredie Didier Jr. 10, nos seguintes excertos
de sua obra "Curso de Direito Processual Civil":

o

artigo enuncia a norma elementar do sisterna constitucional: as
normas jurIdicas derivam da Constituiçao e devem estar em
conformidade corn ela. [ ... ] Embora se trate de uma obviedade, é
pedagágico e oportuno o alerta de que as normas de direito
processual civil não podem ser compreendidas sem o confronto corn
o texto constitucional, sobretudo no caso brasileiro, que possui urn
vasto sisterna de normas constitucionais processuais, todas
orbitando em torno do princIpio do devido processo legal, tambérn de
natureza constitucional.
[.
Dal surge o princIpio da adequaçao judicial das norrnas processuais,
que está intirnamente relacionado ao controle de constitucionalidade
das leis no rnomento da aplicação (controle incidental e concreto) e a
teoria dos princIpios e dos direitos fundarnentais, que pregam a
eficácia imediata e direta dessas norrnas.
10

JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 17 a Ed. Editora JusPODVM. Págs 47 e 55
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t

;

^ IWO
Encaradas as normas constitucionais processuais como garantidoras
de verdadeiros direitos fundamentais processuais, e tendo em vista a
dimensão objetiva já mencionada, tiram-se as seguintes
consequências: a) o magistrado deve compreender esses direitos
como se compreendem os direitos fundamentais, ou seja, de modo a
dar-Ihes a maxima de eficácia; b) a magistrado afastará, aplicada a
maxima da proporcionalidade, qualquer regra que se coloque como
obstáculo razoável/desproporcional a efetivaçâo de um direito
fundamental; C) a magistrado deve levar em consideraçao, 'na

realizaçao de urn dire Ito fundamental, eventuals restriçoes a este
impostas por respeito a outros direitos fundamentals".
'

In

casu,

estão em jogo os principios constitucionais do devido

processo legal, da segurança jurIdica, do con traditório, da amp/a defesa,
posto que o rito da AIME, como já dito, é o do art.

30

e seguintes da
LC n° 64/90, corn aplicaçao subsidiária do CPC, a que implica se franquear as
panes participaçao abrangente como expressao do seu direito de influenciar
na decisao judicial por meio de ideias, provas e argumentos.
Neste julgamento, a interferência das panes adquire especial
relevo, pois as seus reflexos ultrapassam, e muito, a esfera juridica pessoal
dos envolvidos, podendo vir a atingir a voto soberano do eleitor brasileiro para
a cargo de Presidente da RepUblica.

J

Ha outro aspecto, ainda, Clue submeto a reflexao deste
colegiado: em que pese a autonomia acadêmica do direito processual
enquanto disciplina da ciência juridica, e inegável a instrumental idade do
processo como rneio de se alcançar a justiça e concretizar as valores da ordern
social positivada no texto constitucional.
Não ha como alcançar a justiça e a pacificaçao social fora dos
lirnites dos direitos e garantias fundamentais, porquanto estes são a prôprio
sustentáculo do Estado Democrático de Direito. Nesse cenário, a legitimo
clamor popular Clue impulsiona o pals a alcançar novos patamares éticos na
polItica deve caminhar ao lado das instituiçOes legitimamente constituidas para
a conquista desses novos padraes morais.
Se por urn lado, a Justiça Eleitoral não pode quedar-se
insensivel a realidade social, 6 certo Clue naa deve pautar-se pelo
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(2:1/
pragmatismo, fugindo ao seu clever institucional de preservar os direitos
fundamentais e a ordem juridica.
Extrai-se dos autos que o e. relator declarou encerrada a
instrucao processual em 21.3.2017, no mesmo despacho em que determinou a
juntada do procedimento de investigaçao em curso por parte da PGE.
Em 23.3.2017, iniciou-se a fluëncia do prazo de 2 (dois) dias para alegaçOes
finals, as quais foram apresentadas em 24.3.2017. A PGE juntou seu parecer
em 28.3.2017.
9

Registre-se que, ao examinar a peticao interposta pela
representada em 21.3.2017, o Juiz Auxiliar da CGE confirmou o encerramento
da instruçao processual, assentando a impossibilidacie de juntada de novos
documentos, salvo determinaçao expressa do juizo em contrário.
Reproduzo o seguinte trecho do aludido despacho, Iavrado em 22.3.2017
(fl. 7.510-Vol. 26):
Ressalto, novamente, que ap6s a decisão g ue declarou o
encerramento da instruçao processual e abriu o prazo para
aleqacôes finals, nao haverá - salvo determinacão ex p ressa do
Juizo em contrárjo - juntada de novos documentos,
circunstâncja gue, al sim, exiqiria a concessão de prazo para
manifestaçao especIfica e pontual. (grifei)
Sucede que houve anexaçao de documentos no dia 21 .3.2017
(procedimento de investigaçao pela PGE e documentos encaminhados
pela
13 a Vara
Federal de
Curitiba
relativos a Acao Penal
n° 5013405-59.2016.4.04.70000) , e, após a apresentação das aleqaçoes
finais, foi trazido aos autos, em 30.3.2017, urn relatOrio da Poilcia Federal
contendo várias informaçOes e laudo pericial, auto circunstanciado e
mandados de busca, sem a devida ciência as partes.
Diante desse quadro, mostra-se imperativo permitir acesso as
partes para viabilizar o seu direito de defesa e ao contraditôrio.
Afinal, após o encerramento da instruçao processual não se
pode aceitar a juntada de novos documentos, sob pena de ofensa ao devido
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processo legal, a ampla defesa e ao contraditório, devendo-se reabrir a
instruçao. Caso contrário, ou seja, caso não se pretenda reabrir a instruçao
processual, recornenda-se a inadrnissão da juntada de tais docurnentos,
determinando-se o seu desentranharnento dos autos.
Tanto no processo civil, como no processo penal, ao fim da
instruçao, abre-se urn prazo para que as partes possarn se rnanifestar (art. 402
do CPPU e art. 364, § 2 0 , do CRC12).
Ha que se atentar, ainda, para a prescriçao do art. 435 do
CPC, segundo a qual "E Ilcito as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova do fatos ocorridos depots
dos articulados ou para contrapO-los aos que foram produzidos nos autos".
Não é dernais ressaltar a regra da vedaçao a decisao
surpresa, consagrada nos arts. 9 0 e 10 do CPC 13 , aplicáveis no ârnbito desta
Justica Especializada por expressa deterrninaçao do art. 3° da Res.-TSE
n o 23.478/2016. Vejamos:
Art. 30 Aplicam-se aos processos eleitorais as normas do Novo
COdigo de Processo Civil que impedem a prolaçao de "decisão
surpresa" nos termos dos arts. 9 0 e 10 da Lei n° 13.105/2015.
Parágrafo ünico: Reputa-se "decisào surpresa" o pronunciamento
judicial que, no julgamento final de mérito da causa, adote premissa
fática ou fundamento juridico näo submetido a prévia apreciação de
uma ou ambas as panes, em qualquer grau de jurisdição.

11

Art. 402.

Produzidas as provas, ao final da audiéncia, o Ministério PUblico, o querelante e o assistente e, a seguir,
acusado poderäo requerer diligéncias cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrucão
12

0

cic

Art. 364.

Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bern como ao membro do Ministério
PUblico, se for o caso de sua interveng5o, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada urn,
prorrogàvel por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

I.- .1

§ 2 0 Quando a causa apresentar questöes complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituido por
razöes finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bern como pelo Ministerlo PUblico, se for o caso
de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.
13
CPC
Art. 90 Näo Se proferirá decisäo contra uma das partes sern que ela seja previarnente ouvida.
[. . .1
Art. 10. 0 Juiz não pode decidir, em grau algurn de jurisdiçäo, corn base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de oficio
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Diante das especificidades das investigaçoes e da
representaçao julgadas em conjunto corn a AIME, voto pela concessão do
prazo de prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de aleqaçoes finais
após o encerramento da instrução processual e posterior encaminhamento
dos autos a PGE para oferecimento de seu parecer, no prazo de 2 (dois) dias,
nos termos do art. 22, XIII, da [C no 64/9014.
E

o voto.

ESCLARECIMENTO

0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Senhores Ministros, pergunto ao Tribunal, porque a mim me parece que se
deveria devolver o prazo de 5 (cinco) dias e não agora fazer a composiçao que
o Ministro Herman Benjamin está propondo.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Veja,
Senhor Presidente, o prazo de 2 (dois) dias já foi assegurado. Foram
apresentadas alegaçOes de mais de duzentas páginas. 0 que se pede aqui é
uma complementaçao.
Não estamos anulando os 2 (dois) dias que foram concedidos,
mas afirmando que o prazo deveria ser de 5 (cinco) dias e, portanto, prazo
complementar.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):
Ate porque, se forem dados os 5 (cinco) dias, serão 7 (sete) dias de alegaçoes
finais e não mais 5 (cinco).

14

LC 64/90
Art. 22. [ ... ]
XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por
pronunciar sobre as imputaçOes e conclusöes do Relatorio;

48 (quarenta e oito) horas, para se
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0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Eu nao
havia percebido esse ponto, Senhor Presidente. Assim, nesse sentido, peco
vênia por entender que tern de ser devolvido integralmente o prazo de 5 (cinco)
dias, na forma prevista no art. 6 0 da Lei Complernentar n° 64/90.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Entäo
varnos dar o prazo de 7 (sete) dias...
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Não, de 5 (cinco)
dias, Ministro Herman Benjamin.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Se
formos contar todo esse tempo de discussão, na realidade, a partes terão
prazo ate muito major que esse.
Mas, como Vossa Excelência disse, por uma questão
pragmática, se a lei estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, ele deve ser
restituido integralmente. Nós tratarmos aqui, agora, de 2 (dois) dias a mais ou
a menos, tendo em vista que na Justiça Eleitoral nao se consideram sequer as
dias üteis, que e alga que o Tribunal talvez possa, no futuro - näo neste caso voltar a examinar, estamos basicarnente tratando de uma diferença minima e,
a meu ver, toda a segurança que se deve dar a defesa poderia ficar
-.4

comprometida por uma parcela minima.
Peco vênia para entender que a prazo tern de ser de 5 (cinco)
dias.

VOTO (ratificaçao)

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Quero,
Senhor Presidente, se Vossa Excelência me permite, dizer que a prazo de
2 (dois) dias não passou in albis, foi plenamente utilizado. Temos alegaçOes
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finals, repito - darei o nümero preciso, ate em homenagem ao
Dr. Flãvio Crocce Caetano e a sua equipe -, de 213 páginas.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSID: Ministro Herman
Benjamin, quantas páginas tern o processo?
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Como?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Quantas páginas
tern o processo, no total?
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): 0
processo tern rnuitas páginas, mas está disponibilizado eletronicarnente a
todos, desde o inIcio. Cada ato processual, neste processo, está a disposiçao,
não apenas de nOs, Ministros, que estarnos aqui, mas, pela prirneira vez, a
disposiçao de qualquer brasileiro.
Então, dizer que se chegou, de repente, para julgar sern ter
tido acesso aos autos... Aqui se tern acesso a todas as pecas processuals.
Irnagino que nenhurn de nOs deixa essa oportunidade passar em branco. Cada
urn de nós vai se preparando para este rnornento de julgarnento, que, em
algum dia do mês ou do ano, chegara.
Não e porque são 2 (dois) ou 3 (três) dias a mais. Mas a
ninguérn se deve dar prazo major que o estabelecido em lei. No presente caso,
2 (dois) dias foram concedidos, extremarnente bern utilizados. E se conferir
mais 5 (cinco) dias, terernos

7 (sete) dias.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, inicio
concordando corn o Ministro Herman Benjamin, mas dizendo que,
absolutamente, todos tern razão.
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Coma se conta prazo processual? Dies a quo se exclui,
computados as dies ad quem. Por que se exclui a dies a quo? Porque, por
exemplo, se considerarmos hoje a prirneiro dia, os advogados estão aqui
trabaihando, vieram aqui sustentar, no processo, as suas razOes. Então, nao e
passivel que hoje seja a dies a quo, ha de ser a dia de amanhã.
Então, corn a publicaçao no dia de amanhã, excluindo-se a
dies a quo, que é a dia de amanhã, clue seria a primeiro dia - porque hoje eles
estão aqui para sustentar as razöes -, se amanhã é a prirneiro dia, se excluir a
primeira dia, conta a dia final. De qualquer maneira, segunda-feira é a ültimo
dia.
Nem se faz nenhuma abdicaçao das regras processuais em
favor de absolutamente nada e, ao final de contas, acaba dando exatamente...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator):
Referia-me era exatamente a dar 3 (trés) dias au 5 (cinco) dias, corn a forma
de contagem normal, da tradiçao do Tribunal Superior Eleitoral. Penso que a
Tribunal deve deferir 3 (tr(§s) dias complementares, que seräo contados cam as
dies a quo e ad quem, na forma prôpria, estabelecida na Justica Eleitoral.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Nunca
fazemos issa quando anulamos prazo - sejarnos coerentes. Devolvemos a
prazo, porque a ato e considerado nub. Ainda que Vossa Exceléncia queira
"dourar a pIlula", a que a Tribunal está afirmando e que Vossa Excelência
viobou a jurisprudência.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Não
violei. Recebi a processo dessa forma, Senhor Presidente.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Mas é
disso que se está falando.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): A
decisaa expressa da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que eu Ii, afirma
que vai utilizar a AWE par duas razOes: primeira, peba prevaléncia temporal e,
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0'^/
segundo, porque não ha o sigilo constitucional. Eu, simplesmente, segui a
decisão e a orientação da minha antecessora.

VOTO (retificacao)

0 SENHOR MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO:
Senhor Presidente, Vossa Excelência me concede a palavra por um minuto?
Ministro Luiz Fux, quando eu votei, esta questao não
flamejava, então, não me manifestei sobre ela. Peco vênia para faz6-lo agora.
Senhor Presidente, estamos decidindo que o prazo de 2 (dois)
dias não foi judicioso. Estamos fixando novo prazo, e esse novo prazo deve ser
de 5 (cinco) dias, como votou a eminente Ministro Henrique Neves da Silva.
Peco vênia e desculpas ao Ministro Herman Benjamin, par não
ter explicitado isso em meu voto, mas a faco agora. Ainda mais discordando
ousadamente de Vossa Excelência.

I

VOTO (continuacao)

0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Parto, assim, da premissa
assentada par Vossa Excelência. Em primeiro lugar, quero também manifestar
todo a meu regozijo e elogio a forma como Vossa Exceléncia conduziu este
processo ate a dia de hoje, cam exacao e cam muita campeténcia, como em
todos as trabaihos de Vossa Excelência, corn quem convivi par 10 (dez) anos
no Superior Tribunal de Justica.
Sem prejuiza, eu quero apenas ponderar que estamos diante
de urna acumulaçao de pedidos em um mesmo processo, e, quando ha
acumulaçao de pedidos em um mesma processo, adota-se um determinado
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rita. 0 rito adotado no caso, segundo a prôpria dicçao da definiçao da Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, diante da conexão, é a rita ordinário - porque
quando os ritos são incompativeis, ha de se adotar urn rito comum.
Na adoçao desses ritos, no meu modo de ver, a argumento
constitucional precisa ser urn pouca mitigado, porque ha a PrincIpio de
Unidade da Constituiçao. Então, se ha prazo constitucional para determinada
acao, mas também na Constituiçao, dentre as garantias fundamentais do
litigante, está a ampla defesa, a contraditório e a cumprimento do devido
processo legal, a diminuiçao de prazos viola esses dispositivos.
A acumulaçao de pedidos em urn mesmo pracesso, urna das
acöes pode ter ate urn praza, rnas acontece que, havendo acumulaçao de
pedidos - e essa regra se dirige ao juiz -, essa agora, da ampla defesa, do
contraditOrio e do devido processo legal se dirige ao destinatário.
De qualquer rnaneira, conjugando todos as dispositivos
canstitucionais, a questao de ordern a que Vossa Excelëncia humildernente se
curvau está absolutamenfe certa.
Par outro lado - y ou chegar a urn resultado prático
equivalente -, tendo em vista que a razãa de ser da regra de não computar a
dia inicial, é que as advogados e as procuradores devem ter ampla rnargem
para debater a tema em relaçao ao prazo que Ihes foi suprimido, a intirnaçao
desse prazo sO se pode dar arnanha - haje estarnos no dia do julgarnento.
Uma caisa e intirnar as partes e dizer que a audiëncia será arnanhã au depois;

e intirnar as partes, que terão de se debruçar sabre a processo
para debater urna questao em relaçao a qual tiveram prazo reduzido.
autra coisa

Assim, a minha sugestao vai aa encontro ao que fai aqui
sugerida. A intimaçao deve ser feita arnanha, exclulda a dia de amanhã, e

a fort/or,, mantido a seu entendimenta, par uma questao prática, sem qualquer
liberalidade, as partes terão as 5 (cinca) dias, varnos dizer assim,
coincidenternente contados.
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Quero manifestar, digamos assim, a minha anuência a sua
submissão a decisão, de que deve ser reaberto a prazo, e, reaberto esse
prazo, ele terminaria somente na ültima hora da segunda-feira.

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
-

pergunto ao eminente relator Se, em funçao das ponderaçOes feitas, ha
alguma alteraçao no posicionamento que externou?
Na verdade, Sua Exceléncia, acatando a questao de ordem,
propOs que se observe o prazo de 5 (cinco) dias para alegaçOes finais.
Agora, ao serem proferidos Os diferentes votos, surgiu essa
pequena, digamos assim, nuance: vamos devolver a prazo integral ou vamos
apenas complementá-lo? Eu gostaria de ouvir a relator corn relaçao
especificarnente a esse item.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Penso,
Ministra Rosa Weber, que o Ministro Luiz Fux também trouxe uma posição
pragmática. Evidentemente, a prazo nãa pode corneçar a correr hoje, ate
porque temos outra questao de ordem a definir em seguida. E, se adotada a
questao de ordem seguinte, o prazo não começa a correr nern hoje, nern
amanha.
Entendo, pela linha do Ministro Luiz Fux, no sentido de que são
3 (três) dias complementares, que começam a correr não hoje, mas amanhã.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, nesse ponto que a Ministro Herman Benjamin trouxe,
parece-me que ha outros assuntos. Penso que talvez devêssemos resolver
todas as questOes de ordem conjuntamente, porque, da conclusão a que se
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pode chegar na segunda questao de ordem, pode haver reflexo na primeira, de
coma as prazos devem ser contados.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Não me
oponho, Senhor Presidente.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Então,
eu proponho que se resolva tudo de uma sO vez.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
complementando meu voto, porque eu prestigia a primarasa conduçao do feito,
que está sendo impressa pelo Ministro Herman Benjamin, que deve, a meu
juIzo, ser saudado par todos as que estão a se debrucar sabre essa
quantidade de páginas, folhas, elementos e essa enorme complexidade do
feito, acompanho a voto de Sua Excelência, nesses termos agora reajustados.

PROPOSTA

0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhar Presidente, eu prapanho que se resalvam as duas questOes num
momento Unico.
Se chegarmos a conclusão da segunda questao de ardem,
pade influenciar inclusive para saber se é preciso de 3 (três) au 5 (cinco) dias
para a defesa se manifestar.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): E
verdade. 0 Ministro Herman Benjamin tern uma segunda questao de ordem.

1)
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SEGUNDA QUESTAO DE ORDEM
(oitiva de testemunhas)

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, a rigor, é questão de ordern da defesa, que me antecipei.
Refere-se a oitiva do ex-Ministro Guido Mantega. Surge a dUvida se a tratarnos
agora.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):
A defesa vai suscitar?
0 DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): Senhor
Presidente, o nosso pedido refere-se a prelirninar de cercearnento de defesa
que, a nosso juizo, não deve ser feito agora.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Pois
bem, apresento como questao de ordem.
Senhor Presidente, diante da opcao procedirnental deste
relator em indeferir a oitiva de testernunhas que pudessem usar o direito a não
autoincriminaçao e, portanto, não prestar o comprornisso de dizer a verdade
em juizo, entendo importante trazer tal questão ao conhecirnento do colegiado,
previamente ao julgamento, para assegurar o born andarnento do processo.
1. Cabimento de Questao de Ordem
Segundo o art. 94 do Regirnento Interno do TSE, "Nos casos
omissos deste regirnento, aplicar-se-á, subsidiariarnente, o Regirnento Interno
do Supremo Tribunal Federal".
Dispoe o artigo 21 do Regirnento Interno do Supremo Tribunal
Federal ser atribuiçao do relator submeter questôes de ordem para 0 born
andamento dos processos ("São atribuiçOes do Relator ...III - submeter ao
Plenário, a Turrna, ou aos Presidentes, conforme a cornpetência, questoes de
ordern para o born andarnento dos processos").
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Destaco, ademais, que questOes de ordem independem de
pauta previa, conforme esclarece o artigo 83 do Regimento do STF
("Art. 83. A publicaçao da pauta de julgarnento antecederá quarenta e oito
horas, pelo menos, a sessão em que os processos possam ser chamados. § 11
Independem de pauta: I - as questOes de ordern sobre a tramitaçao dos
processos").
2. Critério Adotado por este Relator na Apreciação de Requerimentos de
Oitiva de Testemunhas
Desde que assumi, em 31.8.2016, a Corregedoria-Geral da
Justica Eleitoral e, por conseguinte, a relatoria dos quatro processos conexos,
esforcei-me para empreender ampla instruçao probatOria, a mais complexa de
processo de competência originária na histôria da Cone. Foram 58 (cinquenta
e oito) depoimentos testemunhais - em mais de 75 horas de inquiriçoes,
reaUzadas em diferentes Estados -, 2 (duas) acareaçOes, diversas pericias e
diligOncias, entre outros incidentes.
Neste universo probatório, ha inümeras medidas requeridas
pelas partes e, como e natural, ante o dever do relator de conferir impulso
oficial ao processo, especialmente em casos nos quais o bern tutelado - o

j

interesse püblico da lisura eleitoral - é de natureza indisponIvel e a busca da

verdade real urn standard condutor da instruçao, algumas provas foram
determinadas ex officio pelo juizo.
Trés critérios guiaram este relator na apreciacao dos
requerimentos das partes e, também, na deterrninaçao de ofIcio de medidas
probatOrias: a) observaçao dos princIpios do contraditOrio e da ampla defesa,
assegurando o devido processo legal em seu grau máximo; b) pertinéncia da
prova corn o objeto do feito; c) contribuiçao da medida para o esciarecirnento
dos fatos e circunstãncias relevantes ao julgamento.
Trata-se,

simplesmente,
da
leitura
conjugada
e
compatibilizaçao hermenéutica do artigo 50, incisos LIV e LV, da Constituiçao
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Federal de 1988, corn o que dispoe o artigo 370, parágrafo Unico, do COdigo
de Processo Civil ("Caberá ao juiz, de ofIcio ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo ünico. 0
juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inüteis ou
meramente protelatórias." - grifos acrescentados) e o artigo 23 da
Lei Complementar 64/90 ("0 Tribunal formará sua convicçao pela livre
apreciaçao dos fatos pUblicos e notOrios, dos indicios e presunçOes e prova
produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou
alegados pelas panes, mas que preservem o interesse püblico de Iisura
eleitoral").
Associada a tais critérios, está a compreensão de que o
presente feito guarda importància nacional corn repercussOes sociais e
politicas evidentes, sendo a celeridade em sua conclusão objetivo e clever da
Justiça Eleitoral.
Lembre-se de que o artigo 97-A fixa como parâmetro para a
razoável duraçao do processo eleitoral que possa resultar em perda de
mandato eletivo o perlodo máximo de 1 (urn) ano ("Nos termos do inciso
LXXVIII do art. 50 da Constituiçao Federal, considera-se duracao razoável do
processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o periodo máximo
de 1 (urn) ano, contado da sua apresentaçao a Justica Eleitoral"), o qual já se
encontra, ha muito, superado.
Diante de tais premissas, ao apreciar requerimentos de oitivas,
o juizo entendeu por indeferir o de testemunhas em cujo depoirnento restasse
patente o risco de autoincriminaçao - o qual, por ditame constitucional, impede
que se imponha ao depoente o compromisso de dizer a verdade. Prova
produzida em tal condiçao, por certo, nao traz efetiva contribuiçao ao processo,
procrastinando-o de forma indevida.
Trata-se exatamente, do caso do ex-Ministro Guido Mantega,
cuja oitiva, embora atenda ao critério da releväncia - de fato, trata-se de nome
citado de forma reiterada no conjunto probatório -, mostra-se contraproducente
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a partir da perspectiva acima colocada. Os autos envolvem fatos que, em tese,
são incriminatOrios para a testemunha, razão pela qual o juIzo nao poderia
prestar-lhe o compromisso de dizer a verdade, sob pena de violar direito
fundamental.
Não se afigura razoável o argumento de que se deve convocar
o depoente, mobilizar recursos judiciais e tempo de todos os participantes
processuais, para que, na ocasião do ato processual, aquele invoque seu
direito ao silêncio ou, então, se recuse a responder perguntas ou, pior ainda,
simplesmente minta sem que a Justiça possa Ihe impor as sançoes do falso
testemunho.
A despeito dessas observaçoes, torna-se necessário trazer ao
colegiado a apreciaçao deste ponto, para evitar que eventual acolhimento de
tese em sentido contrário, corn a conversão do julgamento em diligencia,
prorrogue ainda rnais a duraçao do processo.
Por tais razOes, a bern da ce/er/dade processual e, em
observância as cautelas instituc/onais que processo desta natureza e
envergadura recomenda a todos nós, suscito questão de ordem para que o
Colegiado do Tribunal Superior Eleitoral se manifeste, expressamente, acerca

410),

do critério utilizado por este relator para indeferir a oitiva de testemunhas cujos
depoimentos impliquem patente risco de autoincriminaçao.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):
A propOsito do que foi apontado pelo eminente relator, quero destacar e
corroborar a manifestaçao de Sua Excelência.
Efetivamente, ao se tratar do pleno esclarecimento dos fatos
que estão sendo submetidos a apreciaçao do Tribunal, se revela importante
sirn a acolhida do requerimento para o depoimento do Senhor Guido Mantega.
Digo isso em face de ter, corno todos aqueles que aqui se encontram,
principalmente os eminentes advogados, analisado as inümeras referências
que são feitas ao Senhor Guido Mantega como uma das pessoas centrals na
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operaçao, implementaçao e funcionamento da Planilha Pós-Itália. Dessa
maneira, se revela efetivamente importante a oitiva do Senhor Guido Mantega.
Quanto aos presidentes de partidos, não vejo efetivamente a
necessidade, tendo em vista que as diversas manifestaçoes e depoimentos
prestados nos autos não revelam a necessidade de que sejam inquiridos
dirigentes de agremiaçOes partidárias.
Por outro lado, considerando que é relevante a coiheita da
prova e que seja realizada a inquiriçao do Senhor Guido Mantega, se afigura
näo menos importante que se inquiram também o Senhor João Cerqueira de
Santana, a Senhora MOnica Regina Moura e o Senhor André Luiz Reis
Santana. Digo isso, Senhor Presidente, diante da recentIssima noticia de que
as pessoas agora nominadas celebraram acordo de colaboraçao premiada
corn a Procuradoria-Geral da RepUblica, que está submetido ao Supremo
Tribunal Federal.
Dessa maneira, deferida a inquiriçao do Senhor Guido
Mantega, o Ministério PUblico também requer, nesta oportunidade, que sejam
também inquiridos em audiência o Senhor João Cerqueira de Santana Filho, a
Senhora MOnica Regina de Cunha Moura e o Senhor André Luiz Reis Santana.
0 DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): Senhor
Presidente, permita-me urn esclarecimento. Parece-me, data maxima venia,
corn todo respeito, que ha duas questOes diferentes. Urna é a questao de
ordem levantada, que me parece prejudicial a sessão de julgamento. A
segunda questao de ordem, pelo que estou entendendo, diz respeito a
preliminares levantadas, não apenas pela defesa de Dilma Rousseff, mas
eventualmente também pela defesa de Michel Temer.
E, nesse caso, desculpem-me, rnas me parece que a
discussão desse argumento pela metade é como se nOs fatiássemos o
cerceamento de defesa levantado pela Presidenta Dilma Rousseff e não
discutIssemos o todo.
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Parece-me que o mornento processual agora e de decidirmos
se a sessão de julgarnento continua ou nao.
A segunda questao de ordem, corn a maxima venia, parece
que já e no julgamento para discutir preliminares. Ate porque, em relacao a
Guido Mantega, parece-nos que caberia a ele dizer se vai utilizar o seu direito
de autoincriminaçao ou não. Isso não deveria ser antecipado pelos julgadores,
porque cabe a testemunha invocar ou nao esse seu direito.
Temos aqui quatorze pedidos de oitiva de testemunhas, nao é
apenas a oitiva de Guido Mantega. Penso que seria prejuizo para a defesa se
discutir isso neste momento processual, quando o momento processual agora
é o seguinte: continuaremos ou não o julgamento?
Se o julgamento continuar, fatalmente as defesas vao se
manifestar, mas, se não continuar, porque será dado o prazo de 5 (cinco) dias
para alegacoes finais, seria em momento posterior.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):
Senhor Presidente, gostaria de complementar.
0 fundarnento a que Vossa Excelência fez referência quando
outrora indeferiu a inquiriçao da Senhora Monica Moura, no sentido de ela não
poder se autoincriminar, não mais subsiste agora, já que, como mencionei, ela
celebrou acordo de colaboraçao premiada, corn a obrigacao de contribuir para
corn o esciarecirnento dos fatos submetidos a apreciaçao do Judiciário em
qualquer instância, inclusive perante o Tribunal Superior Eleitoral.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator):
Respondo as observaçOes do Doutor Flávio Caetano.
Aqui nao estarnos analisando os depoimentos pedidos
individualmente. 0 que trago como questao de ordem é se o critério que adotei
para excluir especificamente o Senhor Guido Mantega foi correto ou não.
Isso que estamos apreciando.

E
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E Vossa Exceléncia, Doutor Flávio Caetano, já deixou muito
claro que entende que o criteria está equivocado, porque deve caber a
deliberaçao do próprio intimado ou da testemunha.
Portanto, Senhor Presidente, a questão de ordem está
mantida.
Em relaçao aos outros pedidos formulados, realmente isso
tudo deve ser tratado no cerceamento de defesa: Quem será ouvido, se e
necessário ouvir as doleiros - e, nesse caso, porque não ouvir também as
motoqueiros, porque não ouvir o porteiro do prédia, porque não ouvir a garcom
do inferninho onde se diz que recursos foram entregues, tudo isso faz parte do
debate das preliminares. Mas aqui estarnos diante de uma questao de critério.
E no que se refere ao pedido do Ministério PUblico acerca da
Senhora Monica Moura e do Senhor João Santana, eu a acolho para ouvi-las
como testemunhas do juizo.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):
E André Santana também.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Quem
é André Santana?

I1

0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):

André Santana, segundo consta, seria uma pessoa que colaborou
intensamente com as atividades envolvidas pela Senhora Monica Moura no
procedimento de que tratam as autos.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator):
Portanto, acolho essas trés aitivas e também a oitiva da testemunha de defesa,
o ex-Ministro Guido Mantega. No caso dos partidos politicos, eles já se
manifestararn par escrito e deixaram muito claro que não tern absolutarnente
nada a ver corn tudo isso que estamos discutindo.
0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Senhor
Presidente, se me permite, esse avanço no julgamento de mérito, corn todo a
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respeito, na avaliacao da defesa do Presidente Michel Temer, vai levar a outra
discussão, porque ha uma preliminar suscitada por nós sobre o elastecirnento
da causa de pedir.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Mas
isso al, sirn, é preliminar, se me permite, Doutor Gustavo, de novo corn as
homenagens que Vossa ExcelOncia merece.
Isso, sirn, e realmente urna prelirninar, que teremos de analisar
após as sustentacOes orais, em que varnos revisitar o julgarnento do agravo
regimental, do qual não participei - penso que nern eu, nem a Ministra Rosa
Weber. Tudo isso será analisado em profundidade no âmbito das preliminares.
0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Senhor
Presidente, para concluir, na nossa avaliaçao, isso não é questao de ordern, é
matéria de rnérito. Portanto, se for discutir esse assunto, proporemos que se
discuta tudo, entao.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, eu insisto que estamos - no caso, especificamente, do Senhor
Guido Mantega - discutindo o critério adotado pelo relator, tal qual o da
Ministra Maria Thereza, no que se refere ao prazo de 2 (dois) dias versus
5 (cinco) dias.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Está
deferindo também em relaçao a Senhora Monica Moura e aos Senhores João
Santana e André Santana?
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): E, no
caso da Senhora Monica Moura, do Senhor Joao Santana e do Senhor André
Santana, também defiro, rnas corno testernunhas do juizo.
0 SENHOR MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO: E
os presidentes de partido não?
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0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Ele
OUVIU os presidentes dos partidos por escrito e considerou que eles não

estavarn nas funcOes quando os fatos se deram.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: 0 presidente do
PROS, eu acabei de consultar, é o mesmo.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Ministra
Luciana Lôssio, eles já se manifestaram por escrito. Não ha necessidade de
oitiva, porque, do contrário, já disse a Vossa Excelência, e you repetir: nao
podemos transformar esse processo nurn universo sern fim. Não podernos
ouvir Adão e Eva para intimar a serpente.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Concordo
plenarnente, Ministro, mas eu preciso entender os critérios.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator):
Sejamos transparentes. Não ha necessidade de não dizermos o que está por
trás de tudo isso. Ternos de evitar a procrastinacao.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Não estarnos a
faze-b.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Estou
dizendo a Vossa Excelência qual e a minha opiniao. Não sornos - nenhurn de
nôs - novicos, nem os brasileiros todos que estão sentados aqui e os rnilhOes
que estão Ia fora. Sabemos exatamente o que está diante de nós. Não é para
julgar procedente ou improcedente a acao: vamos analisar os fatos que estão
postos tab coma ebes estão postos. Sornos sete juIzes e todos nôs, gracas a
Deus, temos todas as condicoes de analisar esses fatos corn a major
imparcialidade. Agora, nao vamos querer ouvir Adão e Eva e a serpente.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Não
se trata disso.
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A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Concordo em
género, nümero e grau corn a preocupacao da Corte, de todos os ministros,
em prestar a jurisdicao da melhor forma. Subscrevo as vossas palavras.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Nós
estamos de acordo.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: A minha
preocupacao não e essa. Vossa Excelência está encaminhando uma proposta
ao Tribunal, corn base no requerirnento feito pelo Ministério Püblico, para que
oucamos mais trés testemunhas.
Entäo, já estarnos ouvindo mais pessoas, alargando ainda
mais a instrucao.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Mas e
necessário ouvir essas trés pessoas, absolutamente necessário. Os
presidentes de partidos politicos já se manifestaram.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Por escrito, no
prazo de 24 horas, Senhor Ministro, para eles se manifestarem sobre fatos que
estão sob sigilo.

1

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Pelo
contrário, foi aberto para eles, foi levantado o sigilo. Existe despacho rneu nos
autos.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: 0 sigilo dos
depoirnentos?
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): De
tudo, inclusive o da Odebrecht.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Os sigilosos para
eles também? Em 24 horas?
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Se
Vossa Exceléncia quer saber, a sua pergunta 6 esta - vamos, de novo, ter toda

AIJE n° 1943-58.2014.6.00.0000/DF
AIJE n° 1547-81. 2014.6.00.0000/DF
AIME n° 7-61.201 5.6.00.0000/DF
Rp n o 8-46.2015.6.00.0000/DF

54

a transparéncia. A pergunta de Vossa Excelência é se foi levantado o sigilo
Para esses advogados dos depoimentos da Odebrecht. Foi.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Não, Para os
presidentes dos partidos.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Para os
advogados de todos os partidos. Todos.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Perfeito. Entendo
que em 24 horas não é suficiente.
Veja! São mais de 700 páginas dos depoimentos dos
empresãrios da Odebrecht.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Foram
entregues a esses advogados os pontos em que os seus partidos são citados,
exatamente Para evitar a procrastinacao.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Entendo que o
prazo de 24 horas é muito pequeno.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Fui
informado de que não foram 24 horas, foram 3 (três) dias.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Vossa
Excelência me permite uma intervencao, talvez, Para tentar colaborar.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, permita-me que antecipe
a discussão, sem antecipacão de voto, inclusive, quanto a matéria.
Parece-me que aqui, como o Ministro Herman Benjamin trouxe,
e uma questao de se definir se o critério utilizado pelo eminente relator Para
indeferir uma testemunha e correto ou tern que ser examinado pelo plenàrio, e
O plenário

pode entender - como já adianto, entendo - que nao é possIvel se

pressupor o que a testemunha dirá ou nao, ate porque o direito a não
incriminacao val Para os dois lados, sem que a pessoa exerca esse direito não se pode simplesmente dizer que ela não vai ser ouvida porque ela não
pode ser autocriminada. As delacoes estão al justamente comprovando que
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muitas pessoas querem contar o que fizeram ou que deixaram de fazer para
deixar claro e passar a pals a limpo. Mas não é esse o caso.
0 que a Ministra Luciana Lóssio traz - e que foi posto pela
defesa - me parece também que, de certa forma, é relevante porque já estaria
avançando ao exame da preliminar de cerceamento, inclusive sem a
oportunidade de sustentacao das partes aqui neste julgamento.
Parece-me que também a questao levantada pelo Ministério
Püblico da oitiva de novas testemunhas é alga que deve ser definido pelo
relator e não pelo plenário.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator):
Permita-me, Ministro Henrique Neves da Silva.
A essa altura, espero que näo tenha que tomar decisoes
monocráticas, porque cada decisão monocrática que for tomada reabrirá
depois, no colegiado, o debate acerca do seu acerto.
Não ha razão para que nos sete, aqui, não possamos deliberar
sobre alga tao simples. Primeiro: se vamos ouvir ou não vamos ouvir a
ex-Ministro Guido Mantega. 0 criteria, Vossa Exceléncia disse que näo foi a

4

melhor e concordo, pais sou absolutamente pragmático e, sobretudo, em
momento como este.
Em segundo lugar: se vamos ou não aceitar a
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, ha um prablema que vejo que é o seguinte e por isso que
falel para manter no relator: essas questOes podem ser ate decididas aqui
agora, mas toda prova que for produzida gera, necessariamente, um direito a
parte que pode ser prejudicada por essa prova de exigir uma contraprova.
Então, não se pode dizer se esses depoimentos, que foram
requeridos pela Ministério Püblico agora, poderao contribuir a favor ou contra a
causa. Agora, se cantribuirem, 6 direito da defesa requerer a contraprova,
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assim como vai requerer a juntada de elementos de corroboraçao e diversas
outras coisas.
Por isso digo e concordo plenarnente corn o Ministro Herman
Benjamin neste mornento de trazer isso agora. Por qué? Porque se nao se traz
isso agora, reabrimos o prazo de 4 (quatro) ou 5 (cinco) dias para daqui a duas
semanas reiniciar o julgarnento e parar nessa preliminar e, eventualmente,
falar "não, tern que se ouvir o ex-Ministro Guido Mantega" e al e mais urn mês,
urn més e meio.
Então, se ja ha urn consenso, vamos dizer, de certa forma, e
ate do Ministério PUblico, em ouvir essa testernunha, que se ouça, desde logo,
para evitar novas postergacOes - mas isso, volto a dizer, seria examinado
apenas e tao somente, corno bern posto pelo Ministro Herman Benjamin, sob o
critério que foi utilizado pelo indeferirnento dessa testemunha.
Isso não impede que todas as outras provas que foram
indeferidas ate eventualmente sejarn reconsideradas pelo erninente relator ou
não - porque ele é o condutor do processo - e Se, na producão dessas provas,
vierem novos pedidos para realizaçao de contraprovas - o que é urn direito
constitucional e garantido - também Sua Exceléncia decida, e toda essa
matéria ao final será, obviamente, definida pelo plenário corn uma análise de
eventual arguicão de cerceamento de defesa, mas de urna forma, pelo menos,
já mais limitada.

ESCLARECIMENTO

0 DOUTOR MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO
(advogado): Senhor Presidente, elogio toda a Code e, em especial, ao Ministro
Relator pela conducao exemplar a frente do caso e todas Excelentissimas
Ministras e Excelentissimos Ministros e ExcelentIssirno Vice-Procurador-Geral
Eleitoral.

7.
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Ha todo interesse, nao sornente da Corte coma também do
Presidente da RepUblica, de que a julgamento desta matéria acanteca a
quanto antes.
0 que parece que esté iniciando agora é a reabertura da
instrucao, porque reaberta a instrucao - a instrucäo jé tinha sido encerrada:
houve uma decisão do relator encerrando a instrucao, vindo para as alegacoes
finais e sendo marcado o dia do julgamento. lnstrucao encerrada, a Carte está
reunida, publicou-se a pauta de julgamento, então penso que é caso sirn de
retomar a prazo de 5 (cinco) dias e, apos, a julgarnento corn a anàlise das
preliminares.
Porque a que me parece, se for fazer no sentido contrário, será
reabrir a instrucão, tambérn assegurando as panes o direito de arrolar novas
testernunhas, tal qual fez agora a Ministério Püblica, para garantir a isonarnia e
a paridade de armas no processa.
Portanto, a req uerimento da defesa em name da celeridade tao
aclamada par todos e que a julgamento retome tao logo se faca a reposicão do
prazo de 5 (cinco) dias.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO:
Senhar Presidente, cada vez que a eminente relator se manifesta, podemos
canstatar prazerasamente a esrnero e a zelo corn que ele se comporta na
conduçao deste processa.
Corn relacao a ouvida do ex-Ministro Guido Mantega, estou
perfeitarnente de acordo corn Sua Excelência, porque se trata realmente de
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ampliar a prova dos fatos, assegurar-se a inteireza da imputaçao, pela via
probatOria, se for a hipOtese, e também se confirmarem algurnas informacOes
que já repousarn no processo - evidenternente, preservando-se as
prerrogativas processuais, como direito ao siléncio que toda testernunha tern,
isso é óbvio.
Estou de acordo corn o erninente relator corn relacao a esse
ponto, Senhor Presidente.
Eu näo entendi, evidenternente por deficiéncia de
compreensao de minha parte, a razão de se ouvirern rnais pessoas, corno o
ilustre douto Procurador sugeriu. 0 Ministro Herman Benjamin disse que as
ouviria como testernunhas do juizo. Considero que essas outras pessoas
devem verificar ao prudente arbItrio de Sua Excelência na conducão do
processo e não do colegiado. Se ele entender que deve ouvir mais pessoas, é
uma deliberacao diretiva dele, relator, e não nossa.
Não percebo, neste momento, Senhor Presidente, a razão de
ouvir essas outras pessoas, mas o douto relator pode perceber e, se assirn
entender, ouvi-Ias-á corno testernunhas do juIzo a seu critério, por sua
prudente avaliacao e não nossa.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, agradeco sua generosidade de me deixar
deliberar acerca dessas duas ou trés testernunhas. Mas eu a devolvo, porque
acredito que a esta altura nôs não podernos ter deliberacOes rnonocráticas
acerca de temas desta magnitude que estão diante de nós.
Então, se ternos a oportunidade de deferir a oitiva do
ex-Ministro Guido Mantega - e näo será urna deliberacao rnonocrática do
próprio relator - eu peco que Vossa Exceléncia seja rnenos generoso então
para dividir essa decisão corn todos da Corte.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):
Senhor Presidente, respondendo a pergunta feita pelo Ministro Napoleão
Nunes Maia filho, nesse caso, eu haveria de esclarecer as razOes pelas quais
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se faz necessária a inquiricao das trés pessoas que eu nominei. E,
necessariamente, eu terei que incursionar em alguns aspectos da prova para
lembrar apenas que essas pessoas foram citadas inümeras vezes, em
inUmeros depoimentos; ha várias referências em relacao a destinaçao de
doacOes envolvendo essas duas pessoas que atuaram nas atividades de
marketing politico da campanha presidencial de 2014; ha urn fato novo, que é
a celebraçao do acordo de colaboracao premiada, depois já de alegacOes
fin a is.
Todas essas razOes apontam, efetivamente, na nossa
percepcao, para a necessidade de inquiricao dessas pessoas, já que, e se for
o caso, evidentemente, de se inquirir o Senhor Guido Mantega.
0 SENHOR MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO:
Senhor Presidente, as ponderacoes do eminente Procurador transformariam a
ouvida das testemunhas numa deliberacao do Tribunal e não do relator?
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): E a
ponderacao que o relator está fazendo, tendo em vista a possibilidade de
alongamento demasiado dessas questOes. Vossa Exceléncia concorda?

I'

0 SENHOR MINISTRO NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO:
Sim. Estou de acordo.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, deixo claro esse ponto. Em linhas gerais, o que foi bern
posto da tribuna pelo Doutor Marcus Vinicius, é que nos estamos,
efetivamente, por conta dessa questão de ordem, na qual se traz uma análise
do critério utilizado para o indeferimento da oitiva de uma testemunha, o qual 0
Tribunal está, de certa forma, ao meu ver, entendendo que deve ser superado,
com todo o reconhecimento do trabaiho realizado pelo Ministro Relator, nós
estamos reabrindo a fase de provas, pelo menos para a oitiva de Guido
Mantega, que foi referido ern diversas vezes - existem vários docurnentos no
processo que fazem referência a ele. E bom que se dé oportunidade inclusive
para que ele esclareca ou não.
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Da mesma forma, João Santana e MOnica Moura, eles estão
citados - salvo engano, talvez do primeiro depoimento a praticamente o ültimo.
Poucas testemunhas - corn excecao daquelas que cuidaram dos assuntos da
grafica - não fizeram referências ao marketing politico. E algo que ha muito
tempo está no processo, são testemunhas referidas, que podern ser ouvidas
como testemunhas do juizo.
Eu lembro sO - em relacao a esses dois - que, corno a delacao
foi para o Supremo Tribunal Federal, não sei se seria o caso de nos ja
deferirmos a oitiva, mas, se não, deferir que seja requerido ao Supremo
Tribunal Federal o compartilharnento da delacao, para permiti-la - para deixar
claro, nOs não estarnos, de forma algurna, ultrapassando o que o Supremo
Tribunal Federal, como guardiao máximo do Poder Judiciàrio, decidirá.
A partir desse mornento, deferidas essas provas, corn certeza
novos requerimentos surgirao [anoto que Ii não sO o relatôrio do Ministro
Herman Benjamin, mas também todas as atas de audiência realizadas, e ao
final de cada uma, as partes, ou o Ministério PUblico, sempre realizararn
pedidos e requerimentos e Sua Excelência ou o Doutor Bruno, quando
presentes, decidiam as questOes imediatamente ou em curto espaco de
tempo]. Reaberta a fase de provas, se houver novo requerimento de

I

contraprova, cuja producao é direito constitucional, Sua ExcelOncia decidirá de
forma isolada, para quando o processo vier ao plenário ele esteja mad uro para
julgamento.
Acompanho o eminente relator.

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO: Senhor
Presidente, em relacao a questao de ordem que cuida da oitiva do ex-Ministro
Guido Mantega, acompanho o relator, pois entendo que se mostra legItirno 0

AWE n° 1943-58.2014.6.00.0000/DF
AWE n° 1547-81. 2014.6.00.0000/OF
AIME n°7-61.2015.6.00.0000/DF
Rp n o 8-46.2015.6.00.00001DF

61
HL /

interesse da defesa em produzir contraprova que sirva a infirmar, esciarecer ou
corn plernentar elementos probatOrios prod uzidos em seu desfavor.
Nesse contexto, portanto, you além para tarnbérn deferir o
depoirnento do Presidente do PROS - EurIpedes Junior, do Presidente do PDT
- Carlos Lupi; do Presidente do PRB - Marcos Pereira; e do Presidente do PC
do B - Renato Rabelo, nos termos em que requerido pela defesa de Dilma
Vana Rousseff, destacando que tais personalidades são as mesmas que
chefiarn, e chefiavarn a epoca dos fatos, as referidas agrerniacOes partidárias,
corno pude verificar após o inicio dos debates em razão de düvida trazida pelo
erninente Relator, Ministro Herman Benjamin.
Defiro o pedido de oitiva dos presidentes dos partidos PROS,
PDT, PRB e PC do B em atencao ao principio da ampla defesa e também da
paridade de armas, ja que as testemunhas do juizo, e que fazem acusacOes
aos requeridos, não prestaram declaração por escrito, mas foram ouvidas em
audiéncia pelo eminente Ministro Herman Benjamin. Parece-me relevante
considerar a diferenca do tempo entre os depoimentos prestados pelas
testemunhas do juizo (aproximadamente 18,5 horas) e pelas testemunhas da
defesa (aproximadamente 1,5h), o que evidencia a necessidade de se
conceder a representada os meios e prazos necessàrios para o exercicio do
contraditOrio.
Peco respeitosas vênias ao Ministro Herman Benjamin para
divergir e indeferir a oitiva de André Luis Reis Santana, Monica Regina Cunha
Moura e João Cerqueira de Santana que, apOs atender pedido do Ministério
PUblico Eleitoral encaminhado em sessão, trouxe em questão de ordem tal
deliberacao ao colegiado. Entendo que a fase de instrucão jé estava
encerrada, sendo reaberta excepcionalmente para atender pleito da defesa, já
que vislumbrada nulidade em relacão a fixacao do prazo de alegacOes finais,
bern como inobservância aos principios da ampla defesa e do contraditOrio em
razão da negativa de oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa. No mais,
tenho fundadas düvidas sobre a possibilidade de se ouvir como testemunha,
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nas presentes acOes, colaboradores em delacOes premiadas que ainda se
encontram sobre segredo de justica, perante outro juIzo.
Assim, voto pelo deferimento da prova testemunha
especificada em minha fundamentação e pelo indeferimento da oitiva da
prova testemunhal acima referida.

VOTO

0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, penso
que estamos diante de um processo, pois o processo tern suas regras normals.
As vezes, o excesso de contraditório prejudica o processo.
0 que nós temos como regra básica? Cumpre ao relator, na
direcao do processo, deferir as diligências Uteis e indeferir as diligências inUteis
e meramente protelatôrias. 0 relator, em urn gesto nobre, está dividindo
conosco esse seu poder processual de deferir ou indeferir essas diligencias,
dentre as quais ele absorve, como diligencia do juIzo, o depoimento de Guido
Mantega e desses agora.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: 0 ex-Ministro
Guido Mantega como testemunha da defesa.
0 SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Sim. E absorve como
testernunha do juIzo as pessoas indicadas pelo Ministério Püblico, cuja razäo
se justifica pelo fato de ter sido superado o sigilo e ha urn fato novo que velo a
ser declarado.
Eu, sincera e honestamente, não conheco depoimento
testemunhal que se subrneta a contraprova. Isso não está previsto em lugar
nenhum, nem na Lei Complemental n° 64/90.
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0 que ha é o seguinte: as testernunhas prestam o depoirnento;
terminada a inquiricão terá urn prazo para alegacOes finais, quando disporao
sobre tudo o que as testemunhas falararn, e nós farernos urn juizo de valor
originario - porque acao originária - sobre o grau de convencimento que esses
depoirnentos gerararn no relator, e que pode ser diferente de todos nOs. Essas
contraprovas, sincerarnente, nern na Lei Cornplernentar n° 64/90, nern no
Codigo de Processo Civil antigo, nern no atual. Realiza-se a audiência,
ouvern-se as testernunhas, e o juiz dá a sentenca valorando a prova. Não ha
nenhurna contraprova.
E no rneu rnodo de ver, isso tern que ser resolvido agora,
porque jâ chegarnos a conclusão de que eles tern de ter prazo rnaior para
alegacOes finais - terão esses 5 (cinco) dias - e falarão sobre tudo o que foi
produzido nos autos. Então não ha que se abrir para contraprova nenhurna.
Então, estou absofutarnente de inteiro acordo corn o relator,
porque ele nada mais fez do que curnprir a lei. E o plus adiante foi ter o gesto
nobre ao dividir conosco essa chancela de entender diligências Uteis e
desnecessárias, que poderia ser rnonocrática.
Acornpanho o relator.

LIs1 Ii]

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente, o
eminente relator colocaria corno questao de ordern a devolucao do prazo para
razöes finais, a defesa se antecipou e apresentou a questao de ordem. Não
irnporta. Sobre ela nos pronunciarnos no sentido da devolucao do prazo. No
minirno, suponho que esse prazo vá ser aproveitado, que efe vá ter algurna
utilidade. Por óbvio, outras questOes poderao ser levantadas. Essa é urna
questao.
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A segunda questao de ordem implica valoracao do critério
adotado pelo erninente relator quanto ao indeferimento da oitiva do ex-Ministro
Guido Mantega.
A questao que se coloca é que o relator, enquanto condutor do
processo, poderia reabrir a instrucao corn a major tranquilidade, apôs a leitura
de todos aqueles elementos e, não se entendendo convencjdo, determinar
medidas de diferentes ordens, coleta de depoimento e oitiva de testemunhas
do juIzo, como está a propor agora. Trouxe a questão ao plenário.
Então, corno disse o Ministro Luiz Fux, se podia antes, fazendo
a reabertura da instrucao, pode faz6-lo agora de uma maneira, inclusive,
generosa dividindo a deliberacao corn o plenário.
Dentro dessa ampla faculdade de producao de prova pebo
relator, nada impede que ele tenha aderido, na condicao de oitiva de
testemunhas do juizo, as pessoas indicadas pelo Ministério PUblico. Como
tambérn, a Ministra Luciana Lóssio lembrou, nada retirará da defesa a
possibilidade de arguicao dessa e de outras questOes como eivadas de
nulidade, inclusive quando fizeram as alegacoes fjnais.
Então, estamos todos aqui em urn processo, que é uma
marcha do tempo, tentando não acelerar o julgamento, mas sem düvida
alguma tendo de observar as salvaguardas legais e, sobretudo, a forma,
porque ela é a garantia, é a seguranca do devido processo legal.
Acompanho o relator em todas as providéncias em que sugere.
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, urna ültima questao.
Agora deferidas essas provas, parece-me que, corn mais
razão, o prazo deve ser de 5 (cinco) dias.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): 0
Ministro Luiz Fuxjá antecipou...

AWE n° 1943-58.2014.6.00.0000/DF

65

AWE n° 1547-81. 2014.6 .00.0000IDF
AIME n° 7-61.201 5.6.00.0000IDF
Rp n° 8-46.2015.6.00.0000/DF

Portanto, o Tribunal deferiu a oitiva requerida pela defesa, de
Guido Mantega, e também, como testemunha do juizo, de Monica Moura, de
Joäo Santana e de André Santana. Deferiu também o prazo de 5 (cinco) dias
para as alegacoes finais, após as oitivas.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, se Vossa Excelëncia puder esclarecer, na proclamacao, nao sei se
apenas a Ministra Luciana LOssio ficou vencida no que se refere a oitiva dos
presidentes de partidos politicos.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Sim,
importante. A Ministra Luciana Lóssio ficou vencida porque ampliava para ouvir
também os presidentes dos partidos politicos.
0 DOUTOR FLAVIO CAETANO CROCCE (advogado): Senhor
Presidente, nao sei se é questao de ordem ou esclarecimento. Esse pedido faz
parte de nossas preliminares que nao pudemos sustentar.
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Entendemos isso, mas o relator trouxe como questao de ordem fundada no
Regimento.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Eu

wk

mesmo apresentei como questao de ordem.
0 DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): Sim,
mas you poder renovar então as alegacOes finais. E isso?
0 SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Portanto, essa questao está encerrada.
Gostaria também de registrar, como outros colegas fizeram, a
belissimo trabalho feito pelo eminente relator. Trabalho extremamente difIcil,
como sabemos, e Sua Excelência, inclusive hoje, demonstrou a clarividência,
bern como a humildade de fazer eventuais ajustes, tendo em vista a marcha do
processo - a necessidade de que a processo va para frente e que nao fique
nesse permanente ritornelo.
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Importante destacar que o erninente relator certamente teve 0
cuidado inclusive de selecionar as questOes de ordern que poderiarn de
alguma forma desarticular o born encarninhamento do processo. Sabemos de
todo o árduo trabalho realizado. São 2.086 páginas de relatOrio; rnilhares de
páginas do processo - Sua Excelência, inclusive, colocou esse trabalho a
disposicão de todos nOs. Devo ate dizer que não e muito fácil para os colegas
que também estão debrucados sobre tarefas muito complexas, ainda que o
trabalho esteja a disposicao, dar continuidade e antecipar o trabalho, urna vez
que estarnos sobrecarregados corn dernandas outras, seja no Supremo
Tribunal Federal, seja no Superior Tribunal de Justica, as atividades todas.
Mas, volto a dizer, devernos reconhecer todo o seu ernpenho e
cuidado para que este processo tivesse a celeridade de vida.
Como todos sabern, e Sua Excelência tarnbérn já apontou,
este processo teve uma marcha bastante peculiar, para dizer o rninimo. Na
verdade, tivernos urn debate muito intenso sobre a adrnissibilidade da acão,
porque todos perguntarn sobre esta dernora. Passarnos praticarnente o ano de
2015 discutindo a adrnissibilidade. Quando encerrarnos esse debate, corn trés
pedidos de vista, o meu, o da Ministra Luciana Lôssio e o do Ministro Luiz Fux,
tivernos o ernbate sobre a distribuicao, se haveria reunião de processos, corno
tarnbérn corn quern ficariam esses processos.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, agradeco suas palavras, rnas eu seria profundarnente injusto se
não reconhecesse aqui em prirneiro lugar o apoio de Vossa Exceléncia e de
todos os servidores que tern se dedicado a estes quatro processos. Servidores
do TSE, e tarnbém do STJ, assirn corno de outros órgãos, que trabalham - e
aqui não é exagero - sábados e dorningos. E tarnbérn seria profundarnente
injusto se não reconhecesse de pUblico o trabalho extraordinário dos
advogados, que colaborararn efetivarnente corn o carninhar para frente deste
processo.
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Estou convencido - não quero falar em nome de todos - que
temos neste grupo de advogados o que ha de meihor da advocacia brasileira e
todos nós cidadãos que defendemos o legItimo direito de defesa devemos
estar profundamente orguihosos do trabaiho deles.
Entao, corn essas observacOes, agradeco as palavras
generosas de Vossa Excelência.
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EXTRATO DA ATA

AIJE n° 1943-58.201 4.6.00.0000IDF. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Representantes: Coligacao Muda Brasil e outro (Advogados: José
Eduardo Range? de Alckmin - DAB: 2977/DF e outros). Representada: Dilma
Vana Rousseff (Advogados: Arnaldo Versiani Leite Soares - OAB: 6235/DF e
outros). Representado: Michel Miguel Elias Temer Lulia (Advogados: Gustavo
Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros).
AIJE n° 1547-81 .2014.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Representante: Coligacao Muda Brasil (Advogados: Marcelo
Henriques Ribeiro de Oliveira - DAB: 6517/DF e outros). Representada: Dilma
Vana Rousseff (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva OAB: 34248/DF e outros). Representado: Michel Miguel Elias Temer Lulia
(Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros).
Representados: Wagner Pinheiro de Oliveira e outro (Advogados: Pedro
Gomes Miranda e Moreira - OAB: 275216/SP e outros). Representado: João
Cerqueira de Santana Filho (Advogados: Arnaldo Versiani Leite Soares DAB: 6235/DF e outros). Representado: Rui Goethe da Costa Falcäo
(Advogados: Arnaldo Versiani Leite Soares - OAB: 6235/DF e outros).
Representado: Ademar Arthur Chioro dos Reis (Advogados: Arnaldo Versiani
Leite Soares - OAB: 6235/DF e outros). Representado: Walter Freitas Junior.
Representado: Vagner Freitas de Moraes (Advogado: Gustavo Bonini Guedes
- OAB: 41756/PR. Representada: Maria das Gracas Silva Foster (Advogados:
Claudismar Zupiroli - OAB: 12250/DF e outros). Representado: Jorge Fontes
Hereda (Advogados: Salvador Congentino Neto - OAB: 158736/SP e outros).
Representado: Aloizio Mercandante Oliva (Advogada: Advocacia-Geral da
União. Representada: Teresa Helena Gabrielli Barreto Campello (Advogada:
Advocacia-Geral da União).
AIME n o 7-61.2015.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Autores: Coligacao Muda Brasil e outro (Advogados: José Eduardo
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Rangel de Alckmin - OAB: 2977/DF e outros). Re: Dilma Vana Rousseff
(Advogados: Luis Gustavo Motta Severo da Silva - OAB: 34248/DF e outros).
Réu: Michel Miguel Elias Temer Lulia (Advogados: Gustavo Bonini Guedes OAB: 41756/PR e outros).
Rp n o 8-46.2015.6.00.0000/DF. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Representantes: Coligacao Muda Brasil e outro (Advogados:
Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer - OAB: 20839/DF e outros).
Representada: Dilma Vana Rousseff (Advogados: Luis Gustavo Motta Severo
da Silva - OAB: 34248/DF e outros). Representado: Michel Miguel Elias Temer
Lulia (Advogados: Gustavo Bonini Guedes - OAB: 41756/PR e outros).
Decisão: Inicialmente, o Tribunal, por unanimidade, reso!veu a
primeira questao de ordem no sentido de fixar em cinco dias o prazo para a
apresentacao das alegacoes finais, apOs as oitivas das testemunhas. Em
continuacão, por maioria, resolveu a segunda questao de ordem no sentido do
deferimento das oitivas do ex-Ministro Guido Mantega, na qualidade de
testemunha de defesa, da senhora Monica Regina Moura e dos senhores João
Cerqueira de Santana Filho e André Luis Reis Santana, na qualidade de
testemunhas do juizo. Vencida, em parte, a Ministra Luciana LOssio, a qual
votou pela oitiva dos presidentes dos partidos politicos mencionados em
depoimentos de executivos da Odebrecht e do ex-Ministro Guido Mantega,
excluindo-se a senhora MOnica Regina Moura e os senhores João Cerqueira
de Santana Filho e André Luis Reis Santana.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as
Ministras Rosa Weber e Luciana LOssio, os Ministros Luiz Fux, Herman
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSAO DE 4.4.2017. *

* Sem reviso ds notas de julgdmento dos Ministros Luiz Fux e NapoIeo Nunes Mxix Filho.
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AcAO DE INvEsTIGAcA0 JUDICIAL ELEITORAL N o 1943-58.2014.6.00.0000 - DF

CERTIDAO
Certifico que o acOrdão de fls. 8538-8606 fol publicado no Diário da
Justica EletrOnico de 29.5.2017.
Aos vinte e nove d)'s do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, eu,
(_;)Th /Aline Yokoy Oliveira, da Coordenadoria de AcOrdãos e
CDARE4'avrei a presente certidão.
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CERTIDAO

Certifico que decorreu o prazo legal em 1 0 .6.2017 sem interposicao de
recurso em face da decisão de fls. 8538-8606.
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mu e dezessete, eu,
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Aline Yokoy Oliveira, da Coordenadoria de AcOrdaos e Resoluçoes - COARE, Iavrei a
presente certidão.
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ASSESSORIA DE PLENARIO
Ação de InvestigacãO Judicial Eleitoral N O 1943-58.2014.6.00.0000
CERTIDAO DE PUBLICAcAO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Certifico que foi publicada no Diário da Justica EletrOnico de 05/06/2017 a
Pauta de Julgamento n° 93/2017, da qual constou a Acao de Investigação Judicial
Eleitoral N O 1943-58.2014.6.00.0000.
Em 05/06/2017, eu, Silvia Alves Cavalcante Monteiro, da Assessoria de
Plenário, lavrei a presente certidäo.

Silvia Alves Cavalcante Monteiro
Assessoria de Plenário
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ORIGEM: BRASILIA - DF
PAUTA: n° 93/2017 (05/06/2017)

JULGADO EM: 06/06/2017 (SESSAO N O 60/2017)

RELATOR(A): MINISTRO HERMAN BENJAMIN
PRESIDENTE DA SESSAO: MINISTRO GILMAR MENDES
PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a). NICOLAO DINO
SECRETARIO(A): JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNcAO
AUTUAcAO
R E PR ES ENTANT ES
ADVOGADOS
REPRESENTADA
ADVOGADOS
REPRESENTADO
ADVOGADOS

coLlGAcAo MUDA BRASIL e Outro
JOSE EDUARDO RANG EL DE ALCKMIN e Outros
DILMA VANA ROUSSEFF
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES e Outros
MICHEL MIGUEL EL1AS TEMER LULIA
GUSTAVO BONINI GUEDES e Outros
DECISAO

O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares de impossibilidade de o Tribunal Superior
Eleitoral proceder a julgamento de processo que vise a cassar diploma de Presidente da
Repüblica, de Iitispendência entre as demandas e a necessidade da extincão da Ação de
lmpugnacão de Mandato Eletivo n° 761 e da Representacáo n o 846, de perda superveniente do
objeto em virtude da cassacão do mandato em processo de impeachment e de inversâo da ordem
legal da oitiva das testemunhas, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os
Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvaiho Neto, Luiz
Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes (Presidente).
Após o exame das aludidas preliminares, o julgamento loi suspenso.
Falaram: pelos representantes, Coligacâo Muda Brasil e outro, os Drs. Eduardo Alckmin e Flávio
Henrique Costa Pereira; pela representada Dilma Vana Rousseff, o Dr. Flávio Caetano; pelo
representado Michel Miguel Elias Temer Lulia, os Drs. Marcus Vinicius Furtado Coêlho e Gustavo
Bonini Guedes; pelo Ministério Püblico Eleitoral o Dr. Nicolao Dino.
For ser verdade, firmo a presente.
Brasilia, 6 de junho de 2017.

JEAN CARLOSS1LVA DE AssuNçAo
Asssor p Pie nário
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PAUTA: EM MESA

RELATOR(A): MINISTRO HERMAN BENJAMIN
PRESIDENTE DA SESSAO: MINISTRO GILMAR MENDES
PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a). NICOLAO DINO
SECRETARIO(A): JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNcAO
AUTUAcAO
REP R ES ENTANT ES
ADVOGADOS
REPRESENTADA
ADVOGADOS
REPRESENTADO
ADVOGADOS

c0LIGAcA0 MUDA BRASIL e Outro
JOSE EDUARDO RANG EL DE ALCKMIN e Outros
DILMA VANA ROUSSEFF
ARNALDO VERSIANI LEITE SCARES e Outros
MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
GUSTAVO BONINI GUEDES e Outros

DECISAO
Prosseguindo no julgamento, o Relator votou no sentido da rejeição das preliminares de
cerceamento de defesa e de abuso dos poderes instrutOrios do Juiz na colheita de provas, bern
como a de ampliacao objetiva da demanda em razão de ilIcitos narrados na delacao da Odebrecht.
Ademais, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a alegada ilicitude da prova colhida da inquiricão
de executivos da Odebrecht, em razão de vazamento, na imprensa, de delacao premiada, nos
termos do voto do Relator. Votaram corn a Relator os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho,
Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Mendes
(Presidente).
ApOs o exame das aludidas preliminares, a julgamento foi suspenso.

For ser verdade, firmo a presente.
Brasilia, 7 de junho de 2017.

JEAN CALOS( BV DE ASSUNcAO
A'sesôr de'Plenário
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AWL EN

CERTIDAO DE JULGAMENTO
Investigacao
Acâo
de
1943-58.2014.6.00.0000

Judicial

Eleitoral

No

Prot. 37.208/2014

ORIGEM: BRASiLIA - OF
PAUTA: EM MESA

JULGADO EM: 08/06/2017 (SESSAO N o 63/2017)

RELATOR(A): MINISTRO HERMAN BENJAMIN
PRESIDENTE DA SESSAO: MINISTRO GILMAR MENDES
PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a). NICOLAO DINO
SECRETARIO(A): JEAN CARLOS SILVA DE ASSuNcA0
AUTUAcA0
REPRESENTANTES
ADVOGADOS
REPRESENTADA
ADVOGADOS
REPRESENTADO
ADVOGADOS

COLIGAcAO MUDA BRAS IL e Outro
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN e Outros
DILMA VANA ROUSSEFF
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES e Outros
MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
GUSTAVO BONINI GUEDES e Outros

DECISAO

P40\

Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, acolheu a preliminar de ampliacao objetiva
da demanda. Acolheram a preliminar as Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga,
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Gilmar Mendes (Presidente). Vencidos os Ministros Herman
Benjamin (Relator), Luiz Fux e Rosa Weber.
Após o exame da aludida preliminar e a continuaçao do voto do Relator, o julgamento foi
suspenso.

For ser verdade, firmo a presente.
Brasilia, 8 de junho de 2017.

y )

JEAN CARL9 -'^A DE ASSUNAO
Asçssbr JÔ Plenário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDAO DE JULGAMENTO
Investigacao
de
Acao
1943-58.2014.6.00.0000

Eleitoral

Judicial
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Prot. 37.208/2014

ORIGEM: BRASILIA - OF
JULGADO EM: 09/06/2017 (SESSAO N O 64/2017)

PAUTA: EM MESA

RELATOR(A): MINISTRO HERMAN BENJAMIN
PRESIDENTE DA SESSAO: MINISTRO GILMAR MENDES
PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a). NICOLAO DINO
SECRETARIO(A): JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNcAO
AUTuAçAO
REPRESENTANTES
ADVOGADOS
REPRESENTADA
ADVOGADOS
REPRESENTADO
ADVOGADOS

C0LIGAcAO MUDA BRASIL e Outro
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN e Outros
DILMA VANA ROUSSEFF
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES e Outros
MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
GUSTAVO BONINI GUEDES e Outros
DECISAO
Julgamento conjunto da Açâo de Investigacao Judicial Eleitoral n o 194358, da Açâo de
Impugnacão de Mandato Eletivo n o 761 e da Representação n° 846.
O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a alegacáo de impedimento do Ministro Admar Gonzaga
formulada pelo Ministério Püblico Eleitoral.
For maioria, acolheu a preliminar de ampliacão da causa de pedir e, por unanimidade, rejeitou as
demais.
Também, por maioria, julgou improcedentes os pedidos formulados nas acOes, nos termos dos
votos dos Ministros Napoleâo Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto e Gilmar Mendes (Presidente). Vencidos os Ministros Herman Benjamin (Relator), Luiz Fux e
Rosa Weber.
Redator para o acórdâo o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Composicão: Ministros Gilmar Mendes (Presidente), Luiz Fux, Rosa Weber, Herman Benjamin,
Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
For ser verdade, firmo a presente.
Brasilia, 9 de junho de 2017.

(\ /
(
JEAN CARLOS SILyA DE AssuNçAo
Assssor de Plenário

FORMUL RIO PARA ExTRAçA0 DE COPIAS DE PROCESSOS

SENHOR(A) SECRETARIO(A) JLTDIC[ARIO(A) DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL,

Solicito cópia do Processo (classe) AIJE n° 1943-58.2014.6.00.0000.

1)(_X_) retirando o processo por 1(uma) hora, nos termos e para Os fins da
Portaria n° 260, de 29 de abril de 2014.
1.1) retirando o processo (

foflias.

) por inteiro contendo

1.2) apenas os volumes (28 e 29)

Sec5o de Impressão c Distribuiçio -

2) (_) das

SEIDI, da Secretaria de Gestão da Informaço - SGI. Anexo o comprovante de recoihimento por
meio de Guia de Recolluimento da União - GRU.

Brasuha/DF 26 de junho de 2017.

Parte/Interessado

CAMILBRAZ DE QUEIROZ SILVA
RG n'

Advogado/ Estagidrio
OAB/_DF_ n° 54733

Endereço:
Telefone(s): _(061) 98207-0579
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HorIrio de entrega do processo:
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Seidor:
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l-Iorario de devoluçao do processo:
Seidor:

(
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MatrIcula n°

Expedidor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Corregedoria-Geral da Justica Eleitoral
AçAO DE INvEsTIGAçA0 JUDICIAL ELEITORAL N o 194358.2014.6.00.0000 - BRASiLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN.
Representantes: COLIGAçAO MUDA BRASIL E OUTRO.
Advogados: FLAVIO CAETANO CROCCE
Representada: DILMA VANA ROUSSEFF.
Advogados: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA E OUTROS.
Representado: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA.
Advogados: GUSTAVO BONINI GUEDES E OUTROS.

DESPACHO

V
Vistos.
Considerando a conclusão, nesta data, do julgamento dos quatro
processos conexos, entendo que a todos os documentos que instruIram a
presente demanda - que sempre estiveram, integralmente, disponibilizados
aos Ministros da Corte, as partes e ao Ministério Pñblico Eleitoral - deve
ser conferido plena transparência, disponibilizando-se em abas especIficas
no sItio deste Tribunal Superior Eleitoral.
Ressalvo, somente, documentos que possuam sigilo constitucional
assegurado.
Intimem-se.

Fis.

VA

Tribunal Superior Eleitoral

AçAO DE INVESTIGAcA0 JUDICIAL ELEITORAL
No 1943-58.2014.6.00.0000

JUNTADA
Em cumprimento a determinação exarada em 9.6.2017, pelo Exmo. Sr. Ministro
HERMAN BENJAMIN, então Corregedor-Geral da Justica Eleitoral (fls. 86158616), foi disponibilizada em banner especIfico na página do TSE na Internet a
integra dos depoimentos prestados neste processo, ate então mantidos sob
sigilo (Marcelo Bahia Odebrecht, Benedicto Barbosa da Silva JUnior, Fernando
Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, Alexandrino de Salfes Ramos Alencar,
Claudia Melo FlIho, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Luiz Eduardo da
Rocha Soares, Fernando Migliaccio, José de Carvaiho Filha, Maria LUcia
Tavares, Edinho Silva Guido Mantega, André Santana, João Santana e Monica
Moura, e acareaçOes de 10.3.2017 e 17.3.2017). Par forca da r. determinação
de S. Exa., junta a estes autos a transcricão dos referidos depoimentos, bern
o
como os Pareceres n s. 6.741/2017 - PGE (Protocolo no 2.374/2017-TSE) e
7.236/2017-PGE (Protocolo no 3.605/2017-TSE). Brasilia, 26 de fevereiro.
Eu,

, André Ferreira Laterza, Chefe de Secao, lavro este termo,

que tambérn é assinado par
Titular de OfIcio de Justica.

, Marcia Magliano Pontes,
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AUDIENCIA DO SEN HOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Boa tarde a todos. Podemos corneçar? NOs estamos em urn processo
eleitoral, corn objeto bern definido, estamos aqui apurando as eleiçöes de 2014, mas
o depoente se sinta a vontade para trazer elementos de natureza histórica, que
possam, eventualmente, ser relevantes.
0 Doutor Bruno Lorencini, juiz federal auxiliar da Corregedoria, fará
a inquiriçäo, mas eu também pergunto. Ao final, ouviremos o Ministério Püblico e
também Os advogados
Eu tenho urn esciarecimento. Esta oitiva, ao contrário das anteriores,
nao ira imediatamente para os autos principais.
Peco a todos que respeitem o sigilo.
0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Ministro, eu tenho,
antes de comecar - o senhor me permite?
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Pois não.
0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Quero so deixar trés
observaçöes, para deixar registradas. A primeira delas é em relaçäo a alteracão da
Forma que a relatoria do processo, a epoca corn a Ministra Maria Thereza, deferia os
depoimentos das testemunhas corn colaboracao. Nas oportunidades da UTC e da
Andrade Gutierrez, se aguardou a baixa do sigilo para que al as testemunhas
fossem ouvidas aqui, no âmbito deste processo. E, imagino eu, que isso por conta
ate das prOprias partes poderem ter acesso previamente a delação e se preparar
para a defesa.
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Então essa é a miriha primeira observaço, é a mudança de forma; a
segunda observação e deixar registrado que, na nossa avaliaçâo, ha urn prejuizo da
realizacão antes de se ter conhecimento da colaboração, porque, ainda mais nessa
situaçäo, de que nâo houve descriçäo na inicial em relacão a esse tema. Portanto, a
gente nâo tern muito coma se preparar para a audiência.
E a terceira questão e urna preocupacäo - al eu so you deixar
registrado, Ministro, a avaliacao também e exciusivamente sua, depois - da
preocupacão da defesa do Presidente Michel Temer em relacào a uma nuIdade
dessa oitiva, porque decorrente de urn vazamento ilegal dessa delação - o senhor
tomou conhecimento pelos jornais, como ficou registrado em seu despacho - e al so
depois entäo e que se convocou a testemunha do Senhor Marcelo Odebrecht.
Entâo, eu so queria deixar registradas essas trés situacOes para a
senhor depois avaliar oportunamente isso. E fiz questão de fazer antes do conteUdo
da delaçâo, porque nao esta ligado ao mérito, e realmente a forma que está nos
preocupando - por isso a registro.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Seria importante fazer par escrito, porque, embora as trés questOes sejam
relevantes, eu jà não me lembro da primeira...
0 DOUTOR GUSTAVO GUE DES (advogado): Estã born.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Então, se puder fazer por escrito...
0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Claro, farei também.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Eu apreciarei em seguida. Se puder fazer amanhâ... no que eu puder
apreciar.
0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Está born; está otimo.
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0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mais alguma observação preliminar?
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senhor
Marcelo, boa tarde.
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Boa tarde.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar):
Agradecernos a sua presença hoje, aqui na Justiça Eleitoral. 0 Ministro, como já
bern colocou, é urn depoimento onde nôs tivemos a preocupacào - isso ja foi
conversado corn o seu advogado também, o Doutor Luciano - de provocarmos a
prOprio STF, na relatoria do Ministro Fachin, corn o parecer do Procurador-Geral da
RepUblica, também sobre a possibilidade de o senhor testemunhar hoje, aqul. E nOs
tivemos isso documentado, corn a total garantia e preservaçao do acordo de
colaboracão premiada que a senhor fez.
Entäo, hoje, nessa audiência, a senhor tern a seguranca jurIdica isso foi uma preocupação, especialrnente do Ministro Herman, para que o senhor
tivesse a liberdade, hoje, de depor aqui tranquilamente. Näo obstante, nOs temos
uma preocupaçäo muito grande aqui, de manter urn foco muito claro, porque essa
acäo e uma açäo de investigaçäo judiciária eleitoral, e uma acào de natureza
estritamente eleitoral, que tern como representante o PSDB e a Coligaçäo do PSDB,
e tern como representados a Presidente Dilma Rousseff e o atual Presidente Michel
Temer.
Eu you fazer aqui uma rápida... algumas perguntas que a processo
legal exige. Então, primeiro, e saber se a senhor sente algum tipo de impedimenta
por vinculo de amizade, inimizade, parentesco ou qualquer outra natureza de vinculo
corn qualquer urn dos representados, a Presidente Dilma ou a Presidente Michel
Temer.
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0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHI (depoente): Näo. Eu...
A minha düvida e so a questão do... corn você que está tendo a preservacão do
sigilo e anotado os relatos; a minha dUvida é não ter que entrar alérn do objeto em si
para não prejudicar o.... a quebra anterior do sigilo.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Mas, assim,
vinculo... algurn vinculo corn Michel Temer ou corn Dilma, que te impeca...
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não. Eu...
não... tudo est6 na minha cola boracao.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Perfeito.
Então, aqui, o senhor estã como testernunha - testemunha do juizo - o senhor tern
o dever de dizer a verdade, e uma obrigaçao legal, sob pena de crime de falso
testemunho. E, como eu disse, o Doutor Luciano tambem estarã te assessorando, o
senhor poderá consultá-lo a qualquer momento, qualquer pergunta que
eventualrnente fuja, mas o nosso foco é a campanha eleitoral de dois mil e quatorze.
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Dois mil e
q uatorze.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Está born?
Entäo, Senhor Marcelo, nos não tivemos acesso a colaboracao premiada, ela está
preservado o sigilo... e... sO urn minutinho. Doutor Nicolao... so urn minuto.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral):
Nicolao Dino...
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): 0 Doutor
Nicolao Dino e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral.
0 DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Boa
tarde.

4

SJD

S ('1 IAR14 J

COARE

IAF'A

SLNHOR MA;o

HL:. ()DLBRL( r

0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxitiar): Senhor
Marcelo, nos näo tivernos acesso a coIabo -içào premiada, então muito do que
teremos que perguntar sera coisa que de alp ima forma esteve na mEdia. Entäo, eu
you iniciar corn uma pergunta geral, corn ura pergunta genérca. Queremos saber,
em relacão a empresa Odebrecht, da qual senhor foi presidente, qual foi a relação
que ela teve corn a campanha eleitoral de ois mil e quatorze? E essa pergunta, de
forma geral, para o senhor nos situar, a partir do que o senhor colaborou...
(ininteligIvel).
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Mas em
eIaçao a campanha presidencial?
0 SENHOR BRUNO CSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Campanha
presidencial de dois mil e quatorze.
0 SENHOR MARCF [0 BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ta. A
campanha presidencial de 2014, eIE foi iriventada primeiro por mim, tá? E... eu nàO
me envolvi na maior parte das der ais campanhas, mas a... a eleicäo presidencial
foi... eu conheço eta... talvez não r nheça os detalhes, mas os detaihes podem ser
buscados junto a empresa corn c outros executivos. Mas, de maneira geral... é..
0... Os valores foram definidos rx mim.

0 SENHOR FRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): E esses
valores, o senhor se refere a loacoes?
0 SENHO MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): As
doaçOes.
0 SEW )R BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Essas
doacoes, eram doacoe' 3spont6neas, que fazem parte da politica de doacoes da
empresa, ou elas esL m vinculadas a algum tipo de contrato? Enfim, essas
doaçOes poderiam ser ch imadas de distribuiçao, propina, ou eram doaçOes oficiais?
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0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não... é...
toda agenda empresarial - apesar de ser pautada em interesses empresariais
legitirnos, no interesse püblico, geração de emprego, geraçao de renda - ela sempre
vern acompanhada de uma expectativa de voce contribuir.
Entào, eu sempre digo o seguinte: a Odebrecht - e eu imagino,
como outras empresas - sempre baseou a sua atuacão em urn tripe: vocé
performava, você era cumpridor - Os governos vinham atrãs porque sabiam que
voce cumpria -, voce fazia investimentos e tudo. Agora vocë, ao mesmo tempo,
criava a relacao de confianca - que e o segundo tripe.
E o terceiro tripe é que, obviamente, se vocë tern urna relaçao corn
aquele politico, forte, voce nào apenas quer contribuir corn o projeto politico dele,
como também cria-se uma expectativa de voce contribuir para o projeto politico dele.
Então, se a gente tinha urna atuacao muito forte em determinado estado, e natural
que naquele estado a gente contribuisse muito.
E, obviamente, o setor agricola, ele contribui corn aqueles politicos
que defendem o setor agricola; o setor financeiro contribui corn os seus politicos que
defendem o setor financeiro. Entäo, essa questão, toda agenda empresarial - e
polItica -, principalmente na epoca em que era permitida doacào eleitoral, ela vinha
pautada, ou ela vinha acompanhada de urn interesse de o empresãrio partici.
contribuir.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Sim. Mas
existiam... essa é a parte do que a gente chama de doaçäo legitima, urn interesse
legitimo da empresa. lsso aqui, eu you trazer urn assunto que apareceu na midia e
eu gostaria que o senhor esclarecesse esse aspecto, que falava de urn setor de
operacoes estruturadas - eu acredito que o senhor acompanhou isso na Odebrecht.
0 que exatamente consistia esse...
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0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): OPha, tern
uma ma interpretação nisso l. 0 setor.... na verdade, näo existia a setor de
operacoes estruturadas para pigamento de propina. Na verdade, o que aconteceu
foi a seguinte: toda empresa, ea necessita... acho dificil ter uma empresa no Brasil
que nao faz pagarnento não cc itabilizado - e isso nâo se refere necessariamente a
propina, ou ate mesmo Caixa Dois de campanha.
No nosso caso. par exemplo, ela vem de trinta anos, quer dizer.
Resgate - a gente atuava muit) em pals de guerra, por exemplo. A gente pagou
resgate no Iraque, a gente pagc.j resgate em Angola, pagou resgate em ColOmbia.
A gente teve Ce... a gente chego.i a ter mais de cern pessoas nossas sequestradas
na ColOmbia.
VOCé tinha, mui is vezes, que fazer pagamentos em... é... para
milicias em paises que voce t ii guerrilha. Ou subcontratados nessa... nessa...
nessas localidades, que precisav, ii de pagamento em dinheiro.
VocO paga, as y e es, bOnus para executivos por... 0 que a gente
charna por fora. Entäo, na verdath, o quê que aconteceu? Toda empresa tern urna
necessidade de gerar Caixa Doi.;. Ento, existia, no nosso caso, 0 que que
aconteceu? Na Decada de 90 era

i

iuito cornurn - e eu acho que a major parte das

empresas ainda faz hoje - pagar co: n notas frias - fazer urna geraçäo de notas frias.
Al, teve aquele problema na Década de 90 - eu nem estava na
empresa ainda - e a gente partiu para urna linha de não mais gerar nota fria. Par
exemplo, o pessoal fazia muito pagarnento através de contratos ficticios. Então, a
gente optou par, nessa época, para ter uma... urna major.., urn major controle, urn
major compliance, a gente passou para, naquela época, fazer o seguinte:
- Não. Vamos separar a que e geraçao de recursos não
contabilizados, do pagarnento.

7

t1.

SJD
SP 1f JAHIA .L)IfAFfl4

wlaos

HOR MARCELO BAHIA ODE8RLCHI

Então, isso foi mais ou menos na epoca de no... foi 90, 92, e nOs
criamos urn processo onde, par planejamento fiscal, a maior parte feito fora do
Brasil, em paises que você podia fazer esse tipo de planejamento, porque não era
crime, nôs faziamos a geraçäo de recursos. Esses recursos eram colocados, entào,
em empresas de terceiros. E alguns empresários da organizaçâo podiam se utilizar
desses recursos para fazer pagamentos não contabilizados, incluindo Caixa Dais de
campanha, e tudo. E alguns deles se usavam disso - acabavam se usando disso para fazer propina.
Mas esse setor, ele foi estruturado ha mais de vinte anos, ele não
era para pagamento de propina, acabou se pagando propina, coma nôs vimos, ate
depois, nas colaboraçöes, através dele. Mas ele nunca foi exclusivo para pagamento
de propina. Alias, ele nem nasceu por conta disso - nem poderia.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Entao, se o
senhor fosse situar em 2014, que e 0 nosso tema, o senhor disse que cuidou
pessoalmente das...
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Cuidei
pessoalmente, IA.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar) . ... das
contas das doaçoes de campanha. 0 senhor conseguiria quantificar qual foi o valor
repassado a campanha...
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): OIha, eu
you dividir em trés partes e dizer - eu não tenho os valores precisos aqui, mas posso
(ininteligivel) e corno vai se obter através da empresa e outros integrantes.
Da campanha, no caso da Dilma, teve uma parte oficial. No fundo,
tudo saia de uma conta que eu controlava comigo, que eu chamava de conta
corrente corn a governo federal, que era o seguinte: eu acertava, em funçào da
agenda que as empresas demandavarn de mim frente ao governo federal, eu
8
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acertava corn elas as contribuicöes que elas dariarn ao governo na campanha
preside ncial.
Então, essas empresas, elas seriam as fontes dos recursos porque, no caso, como eu era presidente da holding, eu nao tinha recursos. Quer
dizer, as contribuiçOes tinham que ser feitas p&as empresas operacionais. Então..
então eu acertava corn algurnas dessas empresas, havia uma certa divisão... Então,
por exemplo, algumas empresas assumiram a campanha de Aécio Neves, outras a
campanha... assumiram a campanha de Eduardo Campos e outras empresas
também assumiram a campanha da Dilma.
Então, havia esse tipo de acerto meu corn as empresas, e havia... so
que o... a minha questão corn o PT e pr... e minha relacao quanto a esse aspecto
era mais, primeiro corn o Palocci, depois corn o Chi... corn o Guido especificamente, para 2014, foi corn o Guido - eles... apesar... eu acertava corn ele
urn... urn valor para a campanha... a futura carnpanha presidencial.
So que eles acabavam usando isso antes mesmo dessas
campanhas - para outros fins. Quer dizer, seja para as necessidades que o PT
tinha, seja para as necessidades que o partido tinha - algumas coisas ate já
vazaram na rnidia.
Entäo, muitas vezes, apesar de eu acertar urn valor global para a
carnpanha de 2014, muito deste valor näo foi direcionado para a campanha de 2014,
tã? Mas.. e... então, eu estava dando urna olhada aqui... P01 exemplo, 0... o conta
corrente que eu tinha - e eu nao tenho a Ultima versão desse acompanhamento, a
pessoa que pode ter isso e uma pessoa na empresa que e o Hilberto Silva. Ele pode
ter essa ültirna versão.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hilberto?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Hilberto
Silva.
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Então, eu fui dar uma olhada, e o seguinte... quando entrou... a
ültima versäo que eu tinha era de marco de 2014; em marco de 2014, eu ainda tinha
urn saldo, já acordado corn ele, para doar para a campanha de 2014, que eu não sei
se foi utilizado plenamente, de pouco mais de cento e cinquenta milhOes, tã? Näo
necessariamente, ia ser usado... foi usado todo para a campanha de dois mil e
quatorze.
Born, na campanha de 2014, eu sei que foi...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Cento e cinquenta milhOes, no total, não e?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): No total,
que eu tinha...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Para todos os partidos?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E. Na
verdade, não. Na verdade, e o seguinte... na verdade, foi: valores que eu tinha
acertado corn as ernpresas da organização, que elas poderiarn ter que doar para a
campanha dois mil e quatorze...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mas para a chapa...
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Para a
chapa... para a carnpanha presidencial. Não sel se foi gasto tudo isso.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mas a rninha pergunta e...
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Para a
chapa... para a carnpa... para a Dilma. Para a Dilrna.
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0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não e incluindo as outros partidos?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não, nao.
Não. Porque, ai e a seguinte, no caso do.,. do Aêcio, a relacao era... ti.. era outra
relacäo, era corn a construtora. No caso do Eduardo, tambérn tinha outra relacâo.
Então eu estou dizendo especificamerite... eu estou falando da campanha de 2014
da Dilma.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Então. No máximo, seriam cento e cinquenta milhöes?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E. Cento
e cinquenta, eu ja tinha mais ou menos como sa... porque e a seguinte, corno a
nossa demanda... NOs tinhamos uma relaçao intensa corn o governo. Essa relacao
intensa, ela gerava tambérn a expectativa de que a gente fosse urn grande doador.
Entâo, eu, para não ser pego de calças curtas, eu sempre tentava negociar corn
rneus empresários urn valor que, na hora que viesse essa dernanda do governo, eu
tivesse, da parte deles, uma segurança de que esse recurso haveria. Ta?
Nesse caso desses cento e cinquenta, tern urn detalhe especifico
que e o seguinte: cinquenta rnilhöes, desses cento e cinquenta, de fato, veio em
dma de urn pedido, de urna contrapartida especifica, de urn tema que e de dois mil e
nove. Então, em 2009 houve, de fato, para esse caso, urna contrapartida especifica
para a aprovacao de urn projeto de lei que atendia a várias empresas - não sei se
outras empresas foram solicitadas, mas, no nosso caso, durante a ne.. a transi... a
negociação do projeto de lei, houve esse pedido de cento e cinquenta. E esses
cinquenta milhöes vieram corn urn pedido para a campanha de dais mil e dez. So
que acabou não indo para a campanha de 2010, não sendo utilizado na campanha
de 2010, e acabou sendo utilizado na campanha de dais mil e quatorze.
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0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Ou seja, não saiu da Odebrecht. Esses cinquenta rnilhöes não sairam em
dois mil e dez?
0 SENI-IOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Näo
sairam em 2010, näo foram utilizados em 2010 e a...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Ficou o crédito?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E ficou o
crédito, e acabou sendo utilizado em 2014, e ai se misturou com a agenda mais
ampla, tá?
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): E o projeto, especificamente, qual era?
0 SEN HOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Era a a...
era o tema...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Era uma medida provisOria?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Era o
tema do Refis - aquele Refis de 2009 -, que houve uma negociação intensa
envolvendo várias empresas...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Era medida provisOria?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Era uma
medida provisoria - MP acho que 470, eu tenho aqui. Era o Refis da... que o pessoal
chamava de Refis da Crise, de 2009. Houve uma negociacao do governo corn várias
empresas, tã? E, durante essa negociação, onde nos éramos das empresas que
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estavam mats... tinham, acho que dez ou quinze empresas muito atuantes. Era
questão de IPI Crédito-Prêmio aliquota zero...
0 SENHOR MINSTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Sim.
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Começou,
na verdade, corn o IPI Crédito-Prêmio alIquota zero, porque a STE mudou a
jurisprudência. Al, criou urn baita passivo para as empresas. Então, essas empresas
se reuniram, mas o que comecou corn essa discussão acabou virando urn Refis
geral, para todas as empresas.
Eu sel que, no melo dessa discussão de 2009, ai, sim, nesse caso
especifico, o Guido me fez uma solicitacao, certo, de que tinha uma expectativa de
cinquenta milhOes para a campanha de 2010 dela, tá? Eoi a unico pedido, digamos
assim, de contrapartida especifica que o Guido me fez, no contexto de uma
negociaçao, tá?
Mas não foi utilizado em 2010, ate porque ele acabou nos...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Senhor Marcelo, quero entender enfim a fato. A expectativa - não sO da
Odebrecht, mas de outras empresas também - foi atendida ja na medida provisOria,
ou, posteriormente, no Congresso?
0 SEN HOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): As coisas
nunca são atendidas prontamente. Na verdade..
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mas grosso modo?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente):

E a que...

e a que a gente consegue. Na verdade, uma parte se consegue via governo, depois
você tenta incluir algumas emendas, ai a Fazenda acaba vetando algumas
13
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emendas. Entäo, é o que Se... e o que se consegue. A gente conseguiu alga que era
pelo menos razoâvel para a gente. Quer dizer...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Sim. Mas, pergunto, a que se conseguiu, jã fol incorporado na prOpria
medida provisoria?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Eu... eu
acho que alguma coisa, depois, ficou para o Congresso também colocar, entendeu?
Eu não me recordo exatamente a qué. Mas, em geral, se..
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Pals näo.
0 SEN HOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Em geral,
quando a gente... no... no caso da Fazenda, quando a gente... quando tentava meter
alguma coisa no Congresso, que nâo estava previamente alinhada corn a Fazenda,
em geral a pessoal vetava.
Então, eu não sei precisar isso. Eu acho que a Agnelo vai ser
escutado, ele pode dizer se teve alguma coisa especIfica - porque, na verdade, a
reiacao corn o Congresso era mais corn ele. Entào, ele... e... e al a assunta, ele... ele
cuidou diretamente corn o presidente da Braskem Eu não sei exatamente. Eu sei
que teve, corn certeza - sempre tern -, porque o pessoal sempre deixa a ponta solta
e ai voce tern que atuar no Congresso. Agora, nao necessariamente eu sei que tipo
de intervencao foi feita.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mas para haver cinquenta miIhöes de contrapartida do Ministro da
Fazenda, e porque - pelo menos no piano Iôgico, vamos dizer assim - alga de muito
importante foi concedido ja na prOpria medida provisória.
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0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E... no
fundo, o... a.. a gente estava lidando corn urn passivo de.. de bilhOes. As empre...
Quando mudou a jurisprudéncia...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Eu sei, porque essa matéria toda nos julgamos na Primeira Seçao do STJ.
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Quando
rnudou a jurisprudência, no caso da Braskem, o passivo podia chegar a quatro
bilhöes de reais, e ate quebrar a Braskem, tá? Acabou ficando na ordem de dois
bilhöes de reais - urn bilhão e pouco -, podendo pagar corn prejuizos acumulados e
parcelados. Então, ficou uma coisa razoãvel.
Entäo, eles sabiam que... que, na verdade, era demanda grande.
Entäo, vocé estava no meio de negociação para discutir Refis, vârias empresas. Eu
não sei que tipo de abordagem eles fizerarn corn as outras empresas, näo tenho
conhecirnento, sei que, no meu caso especifico, em... em uma dessas reuniöes,
acho - porque eu tinha reuniöes corn outras empresas, eu tinha algumas reuniöes a
sOs - em uma delas, ele anotou no papel e disse: 'Olha, Marcelo eu tenho a
expectativa de que vocé contribua para a carnpanha de 2010 corn cinquenta
rntlhOes." Isso foi corn o Guido.
E, naquela epoca... eu... eu não tinha ainda acertado nenhum valor
para dois mil e dez. Entâo, conversel, na época, corn a presidente da Braskem,
achando que o valor, de certo modo, estava dentro da expectativa do que a gente ia
acabar doando mesmo, ate dois mil e dez. Mas, como o Guido acabou não se
envolvendo na campanha de 2010 - pelo menos não conosco - esses cinquenta
milhöes acabou... é... ficando para a campanha de 2014. Porque a Guido, na prâtica,
ele sO comecou a solicitar para mirn recursos para o PT a partir de 2011, quando a
Palocci saiu da Casa Civil. Ate então era corn o Palocci a rnaior parte dos pedidos
que tinha PT.
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Al, esses cinquenta milhOes... e... juntou corn outros valores que eu,
e.. digamos assim, acertei corn o Guido, mas sern urn vInculo direto. Ou seja, na
verdade, era em funçao daquela agenda.

ED

tinha uma agenda ampla corn ele,

criava uma expectativa. Quando, na verdad€ ele achava que ia precisar daquele
valor, eu negociava corn ele, rnas näo tinha u vinculo direto. Ou seja, eu tinha uma
agenda corn ele, que era agenda empres6rio legitima, rnas, ao mesmo tempo que
vocé tern uma agenda intensa corn ele, cria t;rnbém expectativa: "Olha, eu estou..."
Muitas vezes eu digo o seg inte: na verdade, eles nern ajudavam a
gente. A dificuldade era criada, a gente i Ia para resolver a dificuldade criada,
muitas vezes para o setor inteiro, so que n cabeca dele criava urna expectativa.
Então... e.. entäo al o q' e que eu fazia dentro do grupo? Eu... eu
sempre avisava. Quando os ernpresàrios 3m para mim e diziam: "Marcelo, leva essa
agenda para defender junto ao ministro. Eu falava: "Olha, se eu levar essa agenda
para defender junto ao ministro, ele vai ar na cabeça dele uma expectativa de que
está nos ajudando."
Então, eu também... e me comprometia corn o empresario que me
pedia essa agenda: "Então, se prepar , também para vocé fazer essa doaçäo".
Entâo, no caso esp( lfico... e... da campanha de 2014, de Dilma,
quando chegou em marco de 2014 Jentro desse contexto do que era contrapartida
especifica, que foi o assunto do F fis da Crise, que era cinquenta milhOes, eu já
tinha esses cinquenta rnhOes. mc, ; urn valor que eu tinha acordado corn o Guido mas sem nenhuma con t rapartida specifica - que seria gasto não necessariamente
ate 2014, de mais cern rilihOes, t
Este valor, no ca ) da eleiçao de 2014 - voltando a ela -, a gente
contribuiu de que maneiras? reve uma contribuicao oficial, tudo sala independentemente de como saiE de que empresa saia -, ela saia dessa minha
conta corrente. Mesmo que a emi 'esa que fizesse a doaçäo fosse uma empresa
16
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que näo tivesse nada a ver corn a fonte dessa conta corrente, depois ela encontrava
uma maneira de ser reembolsada.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Seria correto dizer que o caixa era ünico, para esses pagamentos?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): No caso

-

da campanha... no caso da Dilma...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Da campanha de dois mil e quatorze.
0 SEN HOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): ... do PT,
o caixa era Unico. Era definido por mim. Mesmo que a doação aparecesse, por
exemplo, de urna... vamos là, de uma Usina de Etanol, não tinha nada a ver. E...
porque eu pedia para doar, oficial, mas, na verdade, podia... e.... ela, depois, ia ser
reembolsada de alguma maneira. Porque ela não tinha nada a ver. Porque a fonte
dessa... dessa... era outra empresa da organização, em funcao da agenda que ele
tinha comigo.
Volto a dizer, corn excecão desse assunto do Refis da Crise, eu
nunca sentei corn o Guido, nem ele nunca me pediu nada especIuico em troca. Era
simplesmente a expectativa que tinha - que é natural na relaçao empresario-politico;
pelo menos era natural assim.
Born, então, no caso da campanha de 2014, teve urn valor oficial,
que eu acho que foi aproximadamente de dez milhöes - quem pode dizer
exatamente esse valor é o Alexandrino, porque a relacão corn o Edinho Silva era de
Alexandrino. Entäo, no caso, o Guido apenas me dizia assim: 'Marcelo, faca là a
doacào para Edinho, de tanto". E, al, eu falava com o Alexandrino, ou eu mesmo ia
ter corn o Alexandrino. Eu tive algumas reuniOes, eu o Alexandrino e Edinho, em
funçao da orientacào do Guido... e... eu fazia a doacão... é... oficial.
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Entäo, aqui, nesse... foram vãrias doaçOes, que montou algo de dez
milhöes de reais.
Acho também - Alexandrino pode confirmar -, mas acho que teve
uns cinco milhöes oficiais, via... é... partido. Porque a gente procurava, as vezes,
minimizar.. e.. a impacto na nossa contribuicão diretamente na campanha. E acho
que teve mais uns cinco milhöes, e isso a Alexandrino pode confirmar. Mas, via
partido, que depois foi para a cam panha presiciencial.
Teve também... e... via terceiros. Du seja... é... nós... como nOs nâo
queriamos... e nem os politicos queriam aparecer corn muita doaçâo oficial, nossa,
então, muitas vezes, nOs usávamos terceiros.. e... que faziam a doacao oficial e nôs
reembolsãvamos eles. Eu não sei precisar esse valor, acho que pode ser dez
milhOes, Cu ate muito mais. Alexandrino pode precisar esse valor.
0 SENHOR BRUNO CESAR L)RENCINI (juiz auxiliar): 0 senhor
sabe dizer alguns desses terceiros?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Olha...
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Eles erarn
empresas de fachada, au..
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Eram
empresas... Näo, näo, näo. [ram empresas; empresas que tinham relação corn a
gente e, de alguma maneira, eles faziam a doação oficial e nos reembolsâvamos
eles de algunia maneira. 0 Alexandrino tern isso, porque isso era acertado corn ele e
a Edinho, tâ?
Mas, tudo isso, na verdade, a seguinte: por que eu näo... eu fazia
esse acompanhamento... par que detalhado? Porque, na verdade, coma eu jã
tinha... eu näo precisava fazer issa, porque a partir do momenta que eu j tinha... é...
negaciada corn a empresa que ela ia fazer aquela doaçao, depois, enquanto
houvesse aquele limite, eu nào era procurado. 0 pessoal ia buscando. Se a limite
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acabasse, ai podiam recorrer a mim: "Olha, Marcelo, acabou, eu não tenho mais; eu
não me comprometi corn mais". Al tudo bern. Mas, então, eu não.. eu não tinha esse
compromisso.
Mas eu sei que... acho que foi pelo menos dez, mas acho que
chegou a mais. 0 Alexandrino pode precisar também esse valor, que entrou via
terceiros. Entrou oficial e foi reembolsado por nOs.
E teve urna terceira parte, que essa eu diria que talvez seja a major
parte, que era para João Santana. Porque, no fundo, toda essa relacao nossa... é...
comecou urn pouco para também... é... Joào Santana, porque ... é.. todo marqueteiro
tinha urn problema corn campanha, de voce fazer a campanha e depois voce paga.
E, al, corneçou urn processo, là atràs - estou falando de 2008 -, onde... é... eles
procuravam acertar corn a gente urn valor e a gente dar urn conforto a João
Santana, que ele recebia.
Al que tà a - e al o Hilberto Silva e quem pode confirmar direitinho,
porque al tern uma questäo que e a seguinte, coma a gente està falando exatamente
de 2014, qual e a meu receio? 0 assunto corn.. as desembolsos corn a João não
eram no mesmo rnomento. Muitas vezes ele, tendo a segurança que a gente iria
N

pagar ele, o desernbolso ocorreria no tempo. E ocorreria das mais diversas formas,
ate via oficial - quer dizer, você pagar... podia pagar a PT e a PT pagar ele.
Mas, coma esse desembolso se dava no tempo, eu nao sel, ate par
uma questão da Lava Jato, se os desernbolsos que foram acordados, quer dizer, se
Os

pagamentos que foram acordados corn o João para 2014 eu não estou falando

exatamente de 2014 - foram sequer desembolsados. Porque em 2014, por exemplo,
a gente estava desembolsando pagamentos jâ acertados em 2011, dais mil e doze.
As vezes tinha esse ... esse... esse timing. Ele teve a confianca de
que a gente iria pagar, nào precisava ser na hora. Entäo, minha questão é a
seguinte, eu sei que a gente pagou muito a João Santana, ao longo do tempo. Eu
19
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näo sei precisar se o que foi acertado para 2014 foi efetivamente pago e quanto foi
ao longo de dois mil e quatorze. Mas pode ter sido là, dez, vinte, trinta. Al, o Hilberto
pode precisar esse valor.
0 SENH0R MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): E essa relação, especir camente corn o Senhor João Santana, era urna
relaçao de longo prazo. Quer dizer
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Desde
dois mil e oito.
0 SENHOR MINI TRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral) . ... não se exauria nuria determinada campanha. E, por isso, essa
confiança quanto aos pagamentos, iue em vez de serem antecipados, poderiam ser
bern depois, nao ê?
0 SENHOR MAR 'ELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Na
verdade, essa relaçao começou..
o SENHOR MINIS RO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Se eu entendi bern...
o SENHOR MARCE 0 BAHIA ODEBRECHT (depoente): Essa
retacao, ela comecou... Excelência, minha preocupacão é a seguinte, eu não
consigo explicar sem explicar o todo. A vezes eu teriho...
0 SENHOR MINISTF) HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não tern problema. Estamos iui...
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Minha
preocupaçào e estar entrando em coisas f lue não...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não. Tudo que diga respeitc direta ou indiretarnente, aqul, a esta
investigacão, fique despreocupado.
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0 SEN HOR MARC ELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): A relaçäo
comecou, na verdade, em 2008, quando... e... e... o Palocci veio me procurar sobre
contribuicOes para campanhas riunicipais de 2008 - especificamente para
campanhas que o Joäo Santana estava atuando. E ele precisava que a gente
garantisse que... para Joäo Santar, que iria ter urn valor. Se näo me engano, foi
ôdezoito milhöes, ou quinze
Al, eu, na epoca, eL falei - eu estava comecando a relacao corn o
Palocci, porque eu estava assumin(o a )debrecht naquela época - e al eu falei
para Palocci: "Palocci, olha, eu... eu ào Ii o corn campanha municipal. No caso de...
de... diretor-presidente da Odebrecht, € i so tenho... eu so lido corn campanha
presidencial. 0 que eu posso fazer coi i vocé (? o seguinte, eu acerto... eu you
acertar corn você urn valor para a camp nha de dois mil e dez. Tudo que você me
pedir antes vai ser descontado deste v ior de 2010. Então, seu chegar em 2010 e
nao te doar nada, e porque eu ja doei ar tes."
E al começou essa rel ;ao. E, nesse processo, eles pedirarn para a
gente pagar João Santana para a car ipanha municipal; pediram paga pagar João
Santa, inclusive, algumas.. algumas c impanhas do exterior que o PT tinha interesse
em ajudar. Al veio a campanha de 2010, nos contribulmos também corn o João
Santana em 2010, para a campariha - mas al não foi Guido, fol corn o Palocci ainda.
Depois, na campanha municipal de 012, também corn o Joâo Santana. F dois mil e
quatorze.
Então... e al e que e j digo: eu näo... eu näo P0550 assegurar, como
as coisas se rnisturavarn, simplern€ ite eu tinha uma conta e eu não queria sa... a
partir dal eu não queria saber se era 012 ou 2014. Na verdade, era o seguinte, se a
Palocci ou a Guido autorizava, eu I lava para o Hilberto e dizia: "OIha, Hilberto,
autorizaram dez, vinte milhöes para . )ao Santana." Al, o Hilberto Silva coordenava
corn o João quando ele ia pagar.
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E Joào, sabendo que jâ tinha assumido o compromisso, muitas
vezes, ele esperava dois, ties anos. E esses pagamentos foram feitos, ou via oficial,
pelo partido - que depois pagav ele -, ou via. ou via recursos no Brash - Caixa
Dois -, ou via depOsito no exterior.
A dificuldade tar , bern adicional é a seguinte: Joäo Santana tinha
uma relaçao corn outros ernpresEios do grupo, que eu näo me envolvia. Porque, por
exemplo, João Santana também prestava servicos a... a outras carnpanhas no
exterior, que eu não tinha nenhiin envolvimento, nem o PT tinha envolvimento.
Neste caso, eu... a gente acabu sabendo que alguns empresàrios nossos
acertaram corn esses... corn esses candidatos, que eles contribuiriam via o João.
Mas esse assunto eu näo... eu näo te nho dominio. Eu sei que foram feitos isso.
Então, tern também i acursos para Joäo Santana que não tern nada
a ver corn a Dilma e PT.
0 SENHOR MINISTO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Agora esses cento e cinquenta milhöes...
0 SENFiOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ah... Eu
digo... cento e cinquenta rnithöes, e o seguinte: o meu crOdito que eu tinha acertado
corn as empresas e tinha me comprometido em apoiar o Guido, para o PT, em
marco de 2014, montava ainda cento e cinquenta milhOes.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Em marco de dois mil e quatorze?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E. Foi
exatamente essa informaçäo que eu fui buscar, qual é a ültima informacão que eu
tinha? Eu tinha que eram Os cinquenta milhöes do Refis da Crise e os cento... os
cento e urn rnilhöes de, ai sim, não tinha nada a ver, nenhuma contrapartida
especifica. Era, simplesmente, uma distribuicao que eu fiz entre as empresas, par
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conta do tamanho da agenda que elas tinham corn o governo federal. Näo foi
nenhurna contrapartida acertada corn o Guido.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Ao contràrio do senhor, eu näo fiz engenharia, P01 conta da matemàtica.
Então, aqul eu you, certamente, me perder nos nUmeros. Mas, pelo que o senhor
acabou de dizer, contribuição, dois mil e quatorzo...
0 SENHOR MARCELO BAHIA CDEBRECHT (depoente): Dois mil e
q uatorze...
0 SENHOR MINISTRO HERMI\N BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): ... a contribuição oficial, foram dez miIhes, depois mais cinco e qualquer
coisa...
0 SENHOR MARCELO BAHIA OL BRECHT (depoente): Eu... Via
terceiros...
0 SENHOR MINISTRO HERMM BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Via terceiros.
0 SENHOR MARCELO BAHIA 0 EBRECHT (depoente): Não,
nao... Dez ml... aproximadamente dez milhOes das em resas Odebrecht.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN 'ENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Isso.
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Eu tenho
que checar essa informacão, mas eu tenho na minha cabeca... Mas eu näo consegui
achar essa informacão - esse foi o problema -, mas, na época, eu me lembro que a
gente tinha acertado alguma coisa da ordem de cinco milhöes para pagar via
partido. SO que eu näo posso assegurar se fol pago.
Porque e aquela histOria, para mim, eu näo me preocupava depois
corn a operacionalizaçao, porque eu jà tinha acertado o limite. Entäo... mas, na
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época - o Alexandririo pode responder essa questão. Então, eu acho que teve dez
oficial, cinco via partido - que depois foi para a campanha dela -, teve alguns
milhöes via terceiros, oficial, que nOs reembolsamos - os terceiros.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): E terceiros que nào eram do grupo?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Näo.
Terceiros que nao eram do grupo. Simplesmente eram empresas que faziam a
doacao e a gente encontrava uma maneira de reembolsar a elas.
E... e... e teve Caixa Dois - al a Caixa Dois deve ter sido quase todo
para João Santana. Eu näo... eu desconheço outro cal... Porque eu acho que
Alexandrino, corn Edinho, nao fecharam a Caixa Dois.
Teve essa histOria dos tempos de... daquela histOria da... que,
também a pedido do Guido, nos doamos para outros partidos da co!igacào. E, ai, se
eu näo me engano, uma parte disso fol de Caixa Dois. E esse recurso sai também
dessa minha conta corrente. Porque, como fol pedido pelo Guido... e... como fol
pedido por ele... sal... e ele pediu para dar, eu não queria saber. Ee pedlu para dar,
foi para a cotigaçao, sal dessa conta corrente que eu tinha corn ele. Entâo, teve
também isso, mas que näo era campanha dela, digamos assim...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Näo diretamente, näo e?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E Nào
diretamente.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senhor
Marcelo, a primeira coisa que eu gostaria de entender, porque, diferente de outras
ernpresas, o senhor se preocupou em ter essa conta corrente como centralizando
toda movimentação...
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0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): ... de
recursos para as campanhas, enfirn. Qual era a sua preocupacão? Por que ter essa
conta corrente?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E... ate
para evitar achaque. Porque, na verdade, e o seguinte, eu nunca gostel da... da
ideia de vocé criar essas questOes de contrapartida par projetos especificos. Então,
eu posso assegurar, P01 exemplo - fora essa questão de que houve esse pedido
especIfico para a Refis da Crise, e que houve de... também, urn pedido especifico
para urn financiamento que não tern nada a ver, porque ai não teve a ver corn a
campanha de dois e quatorze - e uma agenda empresarial legitima, que eu entendi
assim. Apenas, obviamente, coma eu tinha uma agenda intensa corn eles, criava
expectativa. Então, eu procurava não contaminar essa minha relacão corn questOes
envolvendo propina.
E, alem do que, essa conta corrente me facilitava evitar alguns
achaques. Entao, por exernplo, teve algum... o que meus empresàrios acertavam
corn as politicos da relacäo dele, eu não me envolvia, näo tinha a ver corn isso. Mas,
muitas vezes, eles eram demandados par pedidos que tinham a ver corn o governo
federal, em que eies não queriam doar Al, eles me usavam para bloquear esses
pedidos
Então, teve vàrios pedidos, que eu vi ai, que as ernpresas acabaram
pagando propina, que a gente nao pagou, justamente pela protecão que tinha a
conta corrente. Porque o pedido vinha, eu chegava para o Palocci e para a Guido e
dizia: "OIha, não tern cabimento. Eu acertei corn vocé o valor justarnente para evitar
pedidos especificos. Entäo, par favor, avise là a pessoa que a gente não vai pagar
n ada
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0 SENHOR BRUND CESAR LORENCINI juiz auxiliar:i: Entãa era
urna forma de proteger a enipresa, porque, uma primeira pergunta para chegar
nesse ponto. 0 senhor não estã aflrrriando que nao eistiam, por exenipho, numa
ernprea especifica. acordos de propina?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT dcpoento): Nâo, ra.
No estou aflrn]ando. No estoL afirmando isso, porque...
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI : J uz auxThar: Ms o

E

senhor no tinha a controle sobre esses acordos especrcos, se des houvesseni.
so?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODFFRFCHY idepoente

N.9
- in,

Nan

me erivolvia flCSCs assuntois. 0 m&u erivolvimnerito se dava, baarnEr1te cam
cainpanhas prsidericiais, ent de Depois, ob'iarnente, e... eu aCtva saberdo
de aitumas colss, enterideti? Ate paderia ter tornado a19urnas a0esi corretivs
depots, rnas eu na me envolvta, no onentava, ro auariZav2, n.o me envolva.
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI juiz auxiiar: Mas C555
denlandas c1ewiam, dos ernprerios do grupo, at o senhor?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentei: No, näo.
0 SENHOR L3FUN0 CESAR LORENCINI fjuiz uxiIiar): A$$iai,
dizendo' "OIha. tenios aqui urna obnaço a
0 SENHOR MARCELO SAHIA ODEBREGHT (depoeflte: Nan, não,
iran. Nao Nio chegavam necessarianierite, nu muitaa vezes eu sabia Mas è Obvio
o seguirite. cu saNa qie se a erte atuava no estado de rnaneira forte.. Eu seriipre
dizia: se a genie atua, è bviø que o nosso valor de coritribuiç.Ao oficial no 0 o
suficente Eu etirna

u senipie estirnei 0 Suiflte, LJe trs quartos.

todas as campanhas politicas. 1rs quartos eta Caia Does, 1â

2E3

Eu duvido que tenla urn poIitco no Brasil que tenha se eleito sem
Cuxa Dois E se ee diz que se eegeu scm, è mentira. porque dc re-zebeu do
partido. Ento, era impossivel.
E. na verdace. se criava urna..
0 SFNHOR MINISTRO HFIRMAN RFNJAMIN (corregedor-geral
eleitciral): No cao da Odebrecht doa eleiçâo de 2014, riern très qudrios. riãa
0 SENHOR MARCELO BAHIA DDEBRECHT 1Uepoente: No, no
nosso caso...
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN :corrgedor-aaI
eleiLoral). Foi praticamente noventa porcento.
0 SENHOR MARCELO 8AHIA ODEBRECHT (depoente'r Nc
Dl ha nás do;r'nos, cifrcia Irna n1
0 SENHDR MINISTRO HERMAN BENJAMIN icorregedorgera
eIeitoraI: No, eu digo do...
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBREGHT (daente: Ah, para...
par2 a OlIn-ia era. Era para a D1Irna.. para a DiIrna... Eu diii; que a... p; a Dilnia,
a rraior parte, provaveirnente, foi... ou talvez quatro quintos, ou aIurna coisa ciesse
tipo. rot... foi... fci Caixa Dois. E. se considerar terceiros que a terceiros era Caixa
Dois.. a... é major do que isso. Entho. na verdade, existia essa questio de Caixa
Dois. Ca Dois. para a gente. era urna questio - e eu acho que para todas as
empreas - era vista coma natural, porque era urna queztão o se'guinte: não tinha
omo... as valores definido pelos carrJhdato erni to aqurn (Ia valor que ees iam
gastr que não tnha coma a rrft3ior paite das doaçes na ser via Cava Dots: era
impossivel
E al criava refer&cias, tipo a seguinte: se voc corrieçasse a
rnostrar tudo a que vocsé doava. al a canta Ia ser malor, porque vocé doava para urn
27

candidato a governo da Bahia e o ca de São Paulo vai: Moço, vocé esL darido
para a Bahia so, ai eu you queer isso ambém. E muitas deles tarnbèm não
queriam receber. pornue também tin im despesas no contabilizadas.
Ento, essa quest a de Caixa Dois era sta de rnarieira
2bsolularncnte natural. A qusco quo fica e quo, donlro dosso Caica Dais,
t

obviarnente, aguma cciisa - eu ac o quo nan tudo, rnas alguma coisa - sernpre
envolve proina. Ai a questo è avr iar.
Mas, at, eu diria q a na e nern a questa so do Caxa Dos. Porque
u diqo a saquinte: assa quasi jo do propina, quando a ornprasário acarta urn
clotorrninado valor. qua 6 a cairn partida ospoclfica, osse valor pado ser, dopa'is, n2
forma do Caixa Urn au Caixa Dc .
Enta, eu acf

quo a

fl itucJe do

Caixa Dais, esta.. am rnir'iha

apiiiao, estA t4 m ikcitude laiL Se 6 oti rio propiri, au riâo
ilo Caixa Dais au no Cxa L ii. Muths

VLZG5

ale poda

10f

atho que é baseada

Caixa Dais corn licitudü

ekitaral, rnas serr, soc pwplr i, e pode ter caixa Urn que 6 propina.
C .SENHCF 8RUNO
porqtie

5C

0E : - AR

1QRENCINI (juiz auxilir: E. ate

tudo sai de urn aixa Urtho, ri pràtica, a distinção entre a que

doação de propiria e

LJIna i..ja r

è urna

Ac oficial é p 1icamente inexistenle

0 SENHI R MARCELO B! '-HA ODEBRECHT ,depoentel: E... é.
Eatamente. Na verdade quando..

E xrqw- riern.. eu dio a seuirte: eu não sei

coma era a relaco de ro a ernpresáric nossc' corn cada polilico. Isso eu..
MijjtrjS v as, é in-iportante dizer o seguinte.. o ernpresàno não thla
para seu lider qjal e a r ço que ele ¶m coni determinado politico. ate porque so
ele disser qua a re}ação e no'iid a dinh* iro, ele é substituivel.
Muitas vaies, a ernprs1

liD

ale piocura rassaIar a conliança qua

ostaolocou a fato do ok soc dsoj,id coma. Elo ro rossalta quo: 'Olha, ou
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tenho ess.a relaço porque eu paguei tanto.' Porque, se ele faz iss.o. ee é
substitu ivek
Ento, voltando 6 qiesio de 2014... . eu.. eu.. es.sa... no fundo,
essa confa ccrrente e'iitava tmbém eases pedidos especlfis. EnLici, a partir do
rnomonlo ern que eu jã tintia um valor doinido, ou podia me protoger dosso valor
dos pethdos especficos. E. de fato, eu ate riarrei no rninha coloboroço, teve vàrios
pedidos que eu consegul impedir nossos empresrios de pogareni, porque eu usel o
fato de que eu jt tinha esse valor global, parc dizer: "01h a, eu no you paar a vocs
por peclidos especificos." Entendeu?
Ento... agora, cu.. cuidado corn o sequinte: o quo ou ocho quo
contarnino a campariha de 2014 é esse dinheiro do Refis, é... que, esse., sin, foi urno
corilraparlida especifica.
0 SENHOR 8RUNO CESAR LORENCINI ijuiz uiliRr E em
rlaço ao Caia Dots, quo a rnoor porte, como U senhrjr disse, Ioi destinode ca
Jao Santana, conic se opereva isso, em ternios prticos?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEE3RFCHT (depoente) N
prtic., o peasoal me dizia assini "Mcrcelo, oth ' - era o Palocci, depois o Guida dé lanto SID Jaâo Snhna" Ai eu liva para o HiiborLo e thlcvd 'Hilherto n
pessaI oularizou ." - parque a Hilberta era umo pessoa do qupa qLe Liriha umo
reloco histOrica corn a Joo Santana...
0 SENHOR BRIJNO CESAR LORENCINI (juiz auxiar Humberto?
0 SENHOR MARCELO BAIIIA ODEBRECHT depoente): Hilberto
Silva.
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxilijr) Hilberla

O SENHOR MARCELD BAI-UA ODEBRECHT idepoente:: ... par isso
que Cu envc'lvi dc. Porque, na verdade, coma ete ttnha ess.a relação.. Ele era de
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Salvador, ee conhecia pessoalrrerite Mbnica. Eu não conhec-a João e Monica: eu
vim a conhecer João e Monica j: em 2013., num evento - dais m,il e quatorac... dos
mil e quinze eu me encontrei corr MOnica. Mas eu nunca g ive relacão corn des.
Ento, na verdac , quandD 0... a... o Guido ou Palocci me pediam
urn rocimso para Jcio Santana, ou liqava para Hilborto o dizia: HiIbjrto, aiha,
autorizaram dez 3 vinte rnilhOes. i,, ele re!irava dez a vinte n'ithOes da niinha conta
e acerlava corn o Joo corno iria paar ISSO. E, s iezes, ê coma eu dpo. a
desemtx'Iso ocorria muito tempo deds. Não nece... eu me.
o SENHOR BRUN( . CEAR LORENCINI juz 3uIl3arp
parto a senhor j n.a tinha acornpanh:mei o?
C ENHOR MARCELO B .,HI]A ODEBRECHI idponLe:: Não. Não
acompanhaa. P p ia rnim a . para rnirn,

que irnporta

c(a a saguinte. üu tinha

crtado ci vakr global, ek lirtha uIow da a pagaienb eu pasava frer,
parlir dal eu no preciava mats acornpai har
0 SENHOR BRUNO CE 3AR LCRENCINI juiz auxiliar): E a 5erlhor
rnericionau aciui, Senhar Maicelo. a pe ia do Ministra Guido Mantega C do Miriistro
Palocci, como contitos riesse period e carnpanha Os assUntos de camnpanha
erm reoIvidos c;ii ales?
0 3ENHOR MARC ELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Na
verdade... e.,. Vej bern, a, a mir ia relação.. txtos as pedi6o5 que erwo viamn...
é... pedidos finar eiros e não ,enas campanha. rnas pedidas que cram de
inteesse do gow , nci federal, no r ie tange a PresidncIa tudo. ao Iono do tempo e

rio so na car ipanhH -, me vi' mam atravès de Falocci - ate dais rnil e anze a, a

prtir Ui. do (;iio
Esses pedidcus tram diversos. E coma cu falei: apolar detemniinado
veiculo de cornuncaç.ão. apo ii campanhas no exterior. dar dinheiro pars o PT. para
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Vaccari. Erani pedidos dlver5os, rnas vinFTarn sempre através dos dois, incluindo

Os

desembolsos para a carnpainha... é...
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCltH :juz auxiliarl:

Desenibclsos.
0 SFNHOR MARCEl.. 0 E3AHIA ODEF3RFCHT ;depoente
LvT1pHflh8

para a

eleitorI.
0 SErH0F BRUND CESAR LORENCINI (juiz auxihar): E para o

partido do PMDB. que ccmpos a chapa presidencial, tinha alguern cjue representava
os interesses do PMDB 1 1 unto a Odebrecit?
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT 1depoente: OIha era
tarnbérn iisperso. 0 PMDB, ate pela presenca dde, es'aduaI... é... os meus
executivos que atuavam nos estadcr-s tnharn urna relaç.áo corn o PMDB, a nivel de
estado. A nivel de Congresso, nôs tinhamos urna pessoa, que era CbudO Melo.
é.. que eritendo que vai depor, que ele é que coordenava... C... corn o PMDB. que
ele chamava o FMDB da Cãrnara e o PMDEI do Senado.
0 que au sei sobre isso, eu esculei de Cláudio Melo; o que CIudio

fe

Mdc me dizia era que, dentro do Senado, a interlocuçäo principal dele era corn o
Juca. que combina'a as pedidos de contribuiç.öes para os outros do P1'1DB.
Dentro cia Crnaia, ole dizia quo ole se alinhava wrin o F'adilha, t?
E tinha urna outr21 psoa quo era a parto prque ossa tinha relaçao corn mullos
eocutivos da organizaçao, diretanionlo, quo era Eduardo Cunha. Eu acho quo nern
Cludio Melo tiriha niuita reaçao corn Eduardo Cunha, era mais corn c's outros
executivos.

Essa queto do Tei'ner, que iq u depois, vi o 'iazamento - porquo

Cu

tarnbthi nao live acess.o as coaboraç8os dos outros dxCcutivos, a quo saiu polo
inonos na rnida, nio corrospondo a roaiidad daquole jantar. t62
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Veja bern. aquea histOrLa do jantar do Terrier, foi o seguinte: 0
Clãudto me ilgoti e disse assirn - a CIudo sernpre me ligava para dizer que tnha
urn politico da relação dele, e eu sernpre dizia: "Claudia..." r0 Cludio, ele era das
relaçe5 institucianais do grupo: ele rio podia autorizar urn pagamento, a
pgar'nerto tinha que vi,' das Cr resas. Então, ei sempre dizi: "Cludic', qurido
urn politico estivef ajudando voc4 em urn deterrninado projeto que é do interesse do
solo( da ernpres, avisL a ernpresa. porqu, IA na frents. quando vier a cor'a da
campanha . a ornprosa no tirar a corpo fora. Ento no me venha pedir. porqua Gu.

crno Odebrec$it SIA Cu rio you War a r1inurr.: voO tern qi.ie arrai 'icar das
empresas:'
Então, CluthO nie

VCIO GOM CS hiS(ia (IC

Urna daaçao Para o

qrupo do Toner - quo a Thrner teria quo apoiar alguns condidatas, 10 - da ordorn

de de,z rTlilhtes Eu nao me leimbro; Cu echo que CLudi me falcu que o Padi1ra
faIu Corli ele Eu no me lembro do Cudio ter me talado que

0 Terner talcu COrPi

elo. Eu acho quo Claudia flou quo a Padllha Iaku conhigo quo quor o apao de doz
milhies e tal, pars alguns candidalos do PMDB,

t

Ai Cu falei: 'Claudio, veja bern, de mini vocé não vai arranc.ar nada.

Busque algur'n empresno na organinoo que queu'a doar dez rnilIi'es ac) çrupo do
P •1DB.

Born, e ai ole foi buscar. Ele foi

a1, canto?

Ne5ae interim, a Paulo Skaf. corn quern eu tinha uma reiação
pes.oal, era da niinfla relaço pessoal - quer dizer, urna relação rninha - ele me
pediu unia contribuição paid a canipanha dele para o Gorerno de São Paulo. E ire
pediu urn valor ella - me pediu urn valor (Ic seis rnilhUes. Lu Falei; "Paulo, eu nãa
lenha conic dar siis milhOos Para ic1 ate porque quebra as nosas refernctas E
ou no lonho. intornarnente, corno dizer para urn enipresrio doe ses molh&is pars a
canipanha do Paulo, :pOrqUEi vsi quobrar todas as ref orincs i ntorna s.'

32

1

t

SJD

COARE

Então, eu fale: Eu não tenho coma. A (nica hiptese que eu tenho
e se alguém apoiar a Toner e a Temer te der esse dinheiro.'
Born, at ssc xorreu r s ou meos srnultaneamente, eu deixel
em suspensa essa coners.a e a Claudic fal atras dos dez miItiO .e.s. Ele consegulu no sai so aumas omprosas, au urna mpresa, pam fa2O r a doaça para as doz
rnilhäes. Se Flo rue falba a iiemOria - ias issc' ele pode afirniar - eu acho quo fol
na rea do infraestrutura; algurna erni esa da area de infraeslrutura aceitou doar
dez rnilhôes pam a Temer - pra algur polEtico do Temer.
Ai eu faloi. onto:

"C

audio, onto varnos fazef a soquinto. elos

coucordarn em doar? "Concord am-' ntao, varnos fazer a seuinte? Vamos marc.ar
urn I.antar. porque u quero ver se € arranco, desses dez quo a pessoal vat doar
para a grupo do Temer. ja que Ter ff estb apoiando a Paulo. eu you arrancar Os
seis. Ai rião tern prcbierna.
- a que eu diqi - al Claudia marcou 0550 jantai nãa m lenibra
tie a Temer, em renhurn mornenre iurante a jantar - e-stavam e'i, a Cláudo Meta a
Tern--r e Eliseu Padliha - no rr -. lembro, em nenhurn momenta de a Temer ter
falado dos dez nhOes, ter sot itado urn apoio especifico. Obviamente qe ftca
aquela corniersa ce quo: C'Iia, gerite espera a contributção do vocès: a gente tern
urn grupo ai quo a qente precfr .i ap 'oiar.' E eu tambm ressakei rnuito a questão de
Paulo Skaf.
E a Paulo e . Eliseu Patiulha

A tinham combinado previarnerne -

tanlo que a gente iria doar c dez, coma dos dez eu iria arrancar seis - ento, teve
urn determinado m rrento. je eu me lombro bern. a Tamer saiul da mesa, jA no
final do Siantar. e . Cu, CIa. Jio e Padilba ñtrrnamos: Oh, ta born, entAo Val ser
ctoaclo dez conforrne vccê j acertou corn a Claudia. Padilha: e, desses dez. seis
rni!höes cu you dfrecionar pa 3 a carnp.ariha do Paulo, quo ele me pediu, e vocs
ficarn corn quaro para direcior ir para as candidatos que vocés qutsereri.
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Eu no me envolvi nesses quatro, não sel ccimo foi feito, se foi Gaixa
Dois, se foi doação direta a deputado, senadores, não sei cDrno. E 05 seis, eu
direcionei. depois, para doação. E eu sei que urna parte acabou não ocorrendo. 101
urna... rvlas eu di... Al nAo tern a ver corn isso aqui. mas... AL cu direrionei para urn
ernpres1io nosso cuidar desses seis rThIhS.
Ento, essa 10i a convers.a: nunca houve urn pethdo para niirn,
esp.ecifico, do Temer. E eu entendi que era para apolar... Eu c-onsiderei r)Drrral. Eu
actio que se tiver algurna ificitude. no rneu moclo de ver, talvez, tenha sido na
questäo do Caixa Dois. Mas eu considerava normal ter enipresários nossos que
quisessern apoar, pcxque isso normal em eeiço - em eeiço, você senipre tern
os pedidos dos clue a gente charna os caoques dos particos. Isso é norm.I.
Ento, eu nio sei a que ponto essa corwersa estava contaniinada.
.Ai. a Clâudio eu acho que pode dizer se estava contaminada ou näo. Eu no percebi
nenhunia contarn inaçao na conve r a.
0 SENkE)R IBRt,JNO CESAR LOR[NCJNI juI2 audhar: E foi a
vez que a senhor teve contain corn o Presidente Tenier sobre assuntos de
campanha?
e:i Fi Fss
C) SENHOR MARCEl C RAHIA ODERRFCHT d epoent
!oI... da carnprtha !ai o ünlco assurito. Qua au ma Ie'mbre, toL
0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCrNI ejuiz auxiliary E corn a
Presidente Dilma, teve algurria oportunidade em qua o senhor tenlia con'iersado
corn ela sobre canipanha de 2014, dividas do f?
0 SENHOR MARCELO BAHA ODEBRECHT (depcente): Nào, a
Dil ma. ela sa.. Veja bern, existia... a Dilrna sabia da dirnensio da nossa dciacão a
sabia que nos érarros quem dc-d... quern fazia grande pane dos pagarrientos via
Caixa Dois para João Santana. Isso ePa sabia.
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0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedorgeral
eleitoral:': Ea sabia corno? 0 senhor chegou a conversar corn cia?
OSENHOR MARCELO flAHIA ODEBREGHT (depoente;i: Sabia..
s2jbta..

Nba, cheuei... eta sabia pelo nosso amigo. Ela sabia disso: eta sabia. Eu

i quo e.J no sai prGcisar ox.atarnent, rnas cIha... Essa queo do Joo
Santana, da reIaço.. Par exempto.

eta...

cia j sabia antes. pci causa da conversa

que ele teve - não set precisar o mornento. Mas, par eernplo, para dar umna c-lareza
de detaihes. Quando chegou em 2015, já quando estourou a questho da Lava Jato,
qual fol a minha primeira preocupaç.ão? Eu não !sabia da dirnens.o do nos-so
erivoivirnento na Lava Jato, porque eu nAc me envolvia nos assunlos dR Petrobras..
E?

at veto aquela histria, qua

Cu

soube depots, do paganierito a Paulo Roberto

Nio é... näo e... E óbvio que ê natural achar o seguinte: born, se
algurr, nosso paqou a Paulo Roberto e usou ccrtas, essas contas vo contaminar
Dutros pagamnento5 não contabilizados feitos - incluindo caisas que n.äo tern nada a
ver corn propina. E. entre essas contas que vao ser contarninadas, vão estar

Os

pagarneritos nãa conlabikzadas a Joo Santana
A. eu pedi para a pessoal que cuidava desses paganientos no
contabilizados: me dé urna relaçaD do que voc.s tern de pagamentos feitos no
exiericir a João Santana, para eu poder avisar a... a... a... - poique naquela Cpoca
eu alertava que estava corn a risco de contaminaço Eu j linha falado para a
presidente. Dis5e: 'Oiha, ci risco de contarninafo..
0 SENHOR r11INISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eloitoral): Mas tudo isso ci senhor falou depots dessa.
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:dpôntU): Na, nâu.
L. não, n.o, no. A questo do... do qua a gerite Lazia pagar'nefltDs a Joo
Santana, isso sempre ficou clam....
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o SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral

eleitoral): Varno5 separ2r. para ficar bern claro. Alertar a Pre5Idene da RepUblica de
que pagamentos feitos via Caixa Dois poderiarn vii a tona, pelo que eu eritenii, isso
tudo foii feito apOs as eIeiç'es.
o SENHOR MARCELO BAHIA ODERECHT depoente:
ExceI&cia. eu estou tentando.. eu e.stou teritando ser preciso, porque s vezes 2
ente fica thjscando. a infomiaçâo é o seguinte...
o SENHDR MINISThO HERMAN BENJAMIN coriegedor-geaI
eleitoral): Ento, par isso quo esau q1Jrrda separar, neste ii1ante é...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente) Oque a
que Dirna sibia. o que Dilma sabqa era qua a gente fzia, tinha urna tritnbuição
graride - dlniensão da nossa corbtnbulçâa eia Qrarde, cia sabta disso - e cia sabia
qua a çerte era responsvI par rnuitas paarnertas para Joo Santana. Fla nuna
me disse quo ela sabta qua £ra Caixa Dais, mas 6 natural 6 so fazer urna...
S@b12 que

toca aquela dirnenso de paganento.s no estava na prestaco do

partido
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedorgeraI
eleitor&) Ms, da risrna farm que a senhor não falau diretarnenle corn o
Presdarite lemer sobre Os dcz mllhOes, cii kmagino, peU qua a senhor cstà
ifizendo, c'ue a senhor nunca talou cliretarnente corn a Presniene cia RepUblica,
antes cas eleiçOes, no casa, a ex-Presidente Dilrna: OIha, Presiderne, estou
coniribuindo af, corn cento e cincuenta niilhOes. de unia forrn-j...'
o SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHI {depente) Nãa,
porgue cia scmnprc deixou clara... cu no precsava dis.o, paquc cia sabia da
cIumensa e cia sabia... & par exempla, aa sernpre pedia 'OIha, aquele assuna,
lale coni a Guido...' Tin ha urna reIaco...
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0 SENHOR MNSTRO HERMAN BENJAMIN corregedorgeiaI
eleitoral:': Náo. eu sd. Eu estou entendeido o que a senhoL.
OSENHOR MARCELO BAHIA ODEBREGHT ( depoente ) : Eu estou
tentando buscar... poique como.., a rninha reIaço corn ela era a segusnte, eu trha
46

viri2s reuriiOos corn oI ii ou no consogul prncisar - ou na Corisagui prccisar - 0
momenta em que eu falel corn ePa rnas 20 ongo... eu tnha urna reIaçn corn ela -.
pra rnim era urna coisa que sernpre ficou clara, que cia sabia da dinienso dos
nossos pagomentos.
0 SE N HOR M INISTPO HERMAN EN JAMI N icorrqdor-qe2I
olaitoral:i: Strn A sua impressâo OSt6 clara. 0 senlioracha quo ela sabia.
0 SENHOR MARCELO BAHIA ODERREGHT u:dpoentI: Sim,
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor-geraI
eleitoral:': Mas a minha pergunta, coma juiz...
0 SENHOR MARCELO BAHIA CDEE3RECHT 'depoentei: Ceilo.
0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor geral
eIeitorI: O. em al9um niomerito esta qies10 fo p raada bertarisnte? Porque,
veja, rio epuiôdio erivolverdo o Fresiderite Michel Terrier, Os dez mnilh45es, velo que
Ouvi co senhor, no h duvida. No morrento $ni Clue E?SSe fleOCiaçO tOi
c0i1cretizad, rio que Sc iefee A sua rniniicia, a Presidente da Republic.a ro estava
setilado a mesa.
Eu irdago se, no caso da ex-residente Dilrna Foussff. ocorreu a
rnesrno. Eni outras plvras: se jarnais a serihai. enibora achando gue CIa sbia Sc

essa interpwiaqAo niiriha C reta - tlau detaniente carP eI& antes das

eleiçoes ? No estou me feferindo apôs. quando as contas JA estavarn vazaodo.
Anles das eleiçOes a senhor faiou corn &a, abertamenle, sabre paganlentos iegais
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0 SENHOF. MARCELO BAHIA DDEBRECHT depoeite):
Paqrnento ilegal,isso na C.a...a Doi?
0 SENHOR 1 , 11NISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-gecal
eleitoral): E, Caixa Dois, mas evolve tambëm os cinquenta rnihôes que cram...
() SENHOR I' i¼RCEIO B.AHIA ODEBRECHI
sobfe..

ISSD

ai eu posso ass

Nan,

qua
ir, veja brii ..
0 é quo pusso aseyuiar? Do

rnlnhia parici - de rninha paite

eu nunca. eu nunc-a sinaiizei para ea. nem cia

sinakzou pra aiim quo cOnnedr da onde

Y

ham ou por que dessa dtmenso dc

1CUrSOS.

Frto ité >nrq. ' ese sw 'to rr Rfi da Crie ouro
Exinitapai llida especifica veio d€ 2009. Ent;
tomou... cia corm19ou a

Cuidaf,

d

paitir do momenta em quo cia

1gamos 2siir, da roiaço - porque 2010 cia

praticamonte rern othou as rinar

, ache i io tedos os pedidas dodoaoo farai

cltos par Lula, Pakxci, ela nem

enivi -am 2010. Entho, a partir do 2011. eu

ilLJrica ti'e urn peddo dela de contr artida i.pee.lfica.
Então. do punto de rista r e iIealidade, per uma qustão de urna
conrar1idc especiica - 'so eu poss assegurar que nan love. ou sja, a
Presiderita nunca me pediu iern nunt i si' .ljou quo conhcca riada do como cram
asses recirsos. Obviamente quo cia rst a sabla, 6 natural o sequintc: cia ''i2..

Cu

tin ha uria agenda intensa d.: governt cc ii ela e obviarnente cIa era uma aenda
que era natural cia cham.ar, a olh,av p a niirn e diza Tem muito e vocé val doar
rruitc pia mini " . Mas cia neic dizia iss i zu . r las o que eu estau dizendo ë o seuinte: a
dimensâo, cu muitas vezes arnb&r Pr ioura'a me assegurar - apesar do eta me
dizer quo a relação era con . Guidc. € iha, Marcelo. isso aqu v-xé'val tratar corn o
Guido, or Guido vai te procurar, e b..." -, e eu sel que n1utas vezes eu checava corn
eLi, Presidente. a senhora est sa eado a dirnensOa dos nossos rerursos, a
dimeiisão coma està sabendo, grand ., ,arte

Isso sun. Agora, eu nunca falei
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corn ea especificamente o quanta, a fon rna de pagarnento... essa questäo velo a
tona - essa questãa da forma do pagamento veio a Lana -jã corn a Lava Jato. onde
eu alertei, s.im, cia de quo 011ia. Presideilte. eu quero iiiforniar para a senhcra a
seguinte: eLl tenho rnedo de que, vi a q.iestAo da Lava Jato. exista uma
contamir1aco rias contas do extEror que forani usadas para pagarnento para Joo
Sar'itana, eto quero aIerar a secr diso. Eu alertei eta e 'irios oulros
ores dela
C' protileria disso é que tanibérn eu tree urn encontro corn PlOnica
am 2015 - foi a ünico enc.ontro que tive corn ela fora de urna test-a - para dizer:
MOnica, eu estou preocupado porque eu descobri aqui vãrios pagarnentos que
podern esa ccii nados Al MOnic.a ins disse a poca: Marcelo, no as
procupe, porquo a mator paris doasos pagarnonras so para sorviços quo Joo
prestou para outros pai ass quE r1O tm riada a vCt corn a carnpnha da L)Irna'. Eu
ate fa.lei pra MJ41iCa: Mnica isso rio tern nada a vet. No clia em quo desbrirern
osos paQamontos nO coniabiIiLadcs olas flO vo quorel saber de onde 6 Vai
estar contamirado ludo' So quo s-u aclio quo osso argunlento quo a MOnica usou
par mini, ela usava corn a Dilma e corn erios outros interlocutores, al quano eu ia
falar crr des cbs não so niosfravarn to preocupados.
Ento, ease as-,unto... quando Cu expus o tamanho do prot1ema.
rnDsl.fei pra cIa a qussto dos paganionlos fol a.., tel dirta na Lava depois da

eIeiço per conta dessa contaminaçio Antes disso, senipre ficou ovidonto que sia
sabia a dirnenso do nosso niontante. eta sabia quo a gente pagava 0 SENHOR MIN ISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geaI
sisiloral) M-as al a dirnenso do monlarite.
0 SEPSIHOR MARCELD BAHIA ODEBRECHI :depoentei: A forma,
no-
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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito,
procedi ao encerramento do 29 0 volume, a fl.
Eu, da Coordenadoria
,
d e Reg istros Partidários, Autuacão
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
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