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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN ic_iyu
eleitoral): É, a forma não, não e? Então, era isso que eu queria que ficasse claro
porque, pelo que o senhor icabou de afirmar, em 2010. ela não participou
diretamente de nada.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ':depoentei: Não.

09

O SENHOR r'lNISTRo HERMAN 8ENJAMIN (ccrregedur-geuil
rleitoral). Ou seja, a impres-são :4ue fica pelo que o senhor acabou de afirmar, é que
a então candidata a presidente ia República não era particularn-iente minuciosa no
sentido de se envolver nos data 1 ies da tesoiiraiia da campanha - isso em 2010
O senhor obser. ou alguma mudança de comportamento em 2014,
ela jà corno candidata teria n' dado de comportamento, ao se interessar pela
rnlnucia desses financiamentos? -oque, veja, cento e cinquenta milhões, para uma
companhia co'no a Odebrecht, o lue chama a atenção não é o valor, ê o fato de
noventa por cento serem da uma 1. 'rma não pievlsta na legisIaço eleitoral
Então, chegar pan uma candidata à pre5idéncia da Republica e
dizer OItia, a nossa contribuição Qrande', partindo das premissas que o senhor
mesmo falou, não seria algo de chrnar muito a atenção Eu queria que o senhor
explicasse uni pouco mais esse por
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT I:depoente): 60411. eu
vou., obviamente que em meus relatos eu tive o cuidado de ser mais factual. Essa
que5tão da impressão é o seguinte: eu acho que ela, em 2014, pelo estilo dela,
continuou distante. Eu digo isso, porlue eu me lembro que eu tive uma conversa
com ela, no inicio de 2014, em que .:u di5se para ela que ela deveria se envolver
mais, e o Edintio jà tinha conversado ;ornigo, jã linha dito a dificuldade que tinha de
arrecailar recursos e eu tinha até mt -'cionado para ela: "Presidente, eu acho que a
senhora deveria se envolver e deveria pedir para os empresários doação. Porque eu
acho que, se a senhora chegar... Eu !Ú falei para ela: Se a senhora chegar e pedir
40
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cinco miltões, dez milhões para um empresrio, ele vai dar. Ele nã vai
negar um pedido para urna Presidente da República, está certo? Agora, sé a
senhora não fizer isso e outra pessoa a seu mando for fazer esse pedido, é capaz
de ele escutar do empresário um pedido de contrapartida que a senhora não vai
gostar e que a senhora não vai aceitar. Então, eu acho o seguinte, a senhora tem a
legitinlidade para pJir coisas que talvez outros não tenham.
Eu acho que, pelo estilo dela, ela continuou sem se envolver nisso
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-ge(al
eleitoral): Sim, parque se não pediu para o senhor, que tinha
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT {depoente): Nãc., ai,
na nossa .. ai, na meu caso, eu até dizia para ela

A senhora sabe que o nosso está

resoMdo, eu já tenho eu já tenha...'
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Sim, mas ela, pelo que entendi até agora, não pediu para o senhor:
Doutor Marcelo - eu imagino que o tratamento seria mais infomial - cento e
cinquenta milhões" Pelo que entendi até agora, não houve pedido da Presidente
nesse sentido.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT {depoente}: Não,
porque é que o nosso assunto estava sempre... da maneira que era a dinâmica de
nossas converse5, eu estava sempre resolvido corri ela, ou seja. em nenhum
momento... eu sempre tive o cuidado de ter um saldo sempre que... então toda hora
que havia uma demanda dela via para pagamento de João Santana ou do Guido, eu
sempre tinha um saldo Então eu nunca me colocava numa situação de que tinha
um pedido Então ela sabia que meu assunto com ela estava sempre resolvido
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral 1': Quando o senhor fala demanda dela', foi diretamente?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoerit:. N.v,

i Id

não, não. Foi, no caso dela, eu até (uriinteligivel)...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geíal
eleitoral): Seria via.. via?
O SENHOR MARCELO BAHIA OOFRRFCHT (depoente) João
Santana.
O SENHOR MINISTRO HERMAN E'ENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): João Santana.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) João
Santana. No caso dela. o seguinte, o que ela sabia, e isso era evidente o seguinte.
muita gente do PT sabia que a questão de João Saritana. em grande parte, estaia
conosco. Isso era uma coisa clara, era uma coèsa inclusive.,. a diferença em relação
aos outros partidos era o seguinte., as outras empresas eu acho que as outras
empresas, talvez pelo interlocutor do,-,, ternas Petrobras. o presidente ser o mesmo no nosso caso não era - então, no

fl0550

caso. por exemplo, é que eu escuto muito

a questão do Vaccari. O Vaccari não tinha nenhum envolvimento, no nassa caso.
com a campanha presidencial, porque ele sabia que campanha presidencial era
comigo e com o -Guido. Então, ao mesmo tempo, a campanha presidencial estava
descontamineda das agendas dos meus executivos. Então, o que eu digo é o
seguinte.., eu me perdi aqui. Mas ela nunca pediu nada para ela. A única coisa que
veio e que ela sabia que a gente resolvia para ela e que veio um pedido de Guido
por ela, e que muitas vezes o pido vinha de João para ela, e ela pedia para Guido,
era a questão de resolver João Santana. E, em 2014, em maio de 2014. chegou
uma.., até então Guido pedia também para eu resolver os problemas do PT. Então
ãs vezes ele pedia para gente doar para Vaccan, para fechar algum buraco no PT.
Ai eu me lembro que, em maio de 2014. mais ou menos por essa época, o Guido
teve uma conversa comigo e disse: 'Marcelo, a orientação dela agora ê que todos 05
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recursos de vooes vao para a campanha dela Voce nAo vai mais dJd i pii o ri,
você sõ vai doar para a campanha dela, basicamente as necessidades d
campanha dela: João Santana, Edinho Silva ou esses partidos da iigação."
Agora a única coisa que eu... é claro. . eu não sei especificar o
momento em que eu nve essa conversa com ela, mas isso sarripre ficou evidente, à

40

que ela sabia dos

flQSSOS

pagamentos para João Santana. Isso eu não tenho a

menor dúvida.
O SENHOR BRUNO CËSAR LORENCINI (juiz auxiliari Senhor
Marcelo, há algumas coisas que o senhor falou que eu qostaria de explorar um
pouquinho
O senhor falou QIha, a minha preocupação era sempre manter um
saldo", não ? O senhor, pelo que eu conclui, se preocupou em ter essa canta
carente exatamente para 1car livre de pressões de contratos espacificos, se havia
propina, se não havia: era algo que ata, acredito, como urna forma de proteção toi
criado.
Então, esse saldo Seria como se fosse urna conta corrente de Caixa
Dois permanentemente disponivel para o PT?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não
necessanarnente Caixa Dois. È o que eu disse: i550 padena sair tudo via Caixa Um.
5e tivesse... Por exemplo, quando chegou na... essa questão da coligação... o Guido
me pediu isso mais ou menos em... ele me pediu mais recursos de Caixa Um para a
campanha Eu ja tinha dado os dez [milhões de reais], ai.. ou me comprometido
com os dez, não sei se a gente já tinha dado Ai eu falei: "Guido, eu não tenha
como dar mais Caixa Um, parque eu tenho urna dirnerisão que a gerite jà tinha
estabelecido para a campanha presidencial da Dilma'. Ai, ele falou: 'Não, Marcelo.
rnas... AI, eu falei: "Para João eu posso dar". AI, ele falou: "Não, para João. já esta

atendido. vocês já atenderam. Eu preciso ã mais Caixa Uni. AI eu falei: "Guido, eu
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não consigo mais Caixa Um. \i ele falou: Vooê consegue resolver n_ .0 1jiut'r
com outros p art,dos ' Eu falei Olha, também eu vou pedir para o pessoal que tem
relação com esses partidos [p a] ver se resolve.
Então, esse dirheiro não era, a priori, estabelecido que seria usado
para caia.. até poderia ser nuitas iezes para pagar um apoio a um veículo de
comunicação. Ë que não tem nada a ver com campanha presidencial, é porque
aquele veiculo de comunicação ajuda a...
O SENHOR BRUNC CÉSAR LORENCINI :juiz auxilrari. Mas era
urna conta disponivel para o PT
O SENHOR MARCE O BAHIA ODEBRECHT (depoente)- Para.
quando eu digo PT é com presidén a, quer dizer, Guido. Não tinha envolvimento
não tinha nada a ver com a relação s meus outros ernpresrios - certo? - com c
PT Não tinha relação, par exernplc com o Veccari, algumas vezes, a pedido de
Palocci ou Guido, a iente ajudou o ecari a fechar a conta do PT. Mas o Vaccari roi
e pediu para eles eles rie pediram eu autorizei, porque saiu da conta. Mas não
tinha relação...
O SFNHOR MlNl FRO HERMAN BENJAMIN corregedorgeral
eleitoral) Então saiu dessa conta. n 'ia è? Dessa conta co'rente?
O SENHOR MARCTLO BAHIA ODEBRECHT (depoente:: Ou seja,
tudo que.., é aquela história... aqui. para mim, era campanha presidencial, mas e'es
podiam usar da maneira que quisessem
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI juiz auxiliar): Estava
disposição?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT Idepoentel Estava
disposição
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O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI iuiz a
apro'ieitando que o senhor comentou que o Guido, em algum moiiiento. fez o pedido
'Olha, agora ê só campanha, só para Duma'... nós ouvimos aqui o Senhor Edinho
Silva já neste processo e algumas outras testemunhas, e ficou muito nitida esta
preocupação: não misturar valores que eram doados ao partido, por serem Oriuridos

00

de propina ou não. com valores que eram doados para a campanha
Por que isso ocorreu? O senhor sabe dizer por que em algum
momento houve essa preocupação que o próprio Guido passou ao senhor: não
misture mais partido com campanha?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODERECHT depoente;: Eu
entendi que foi fatta de recursos eu entendi que, em um determinado momento, em
maio, eles começaram a ver que havia um probêema de arrecadação...
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI quiz auxiliar:' Maio de
quando?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT I:depoente:: Maio de
dois mil e quatorze
Ai. eles começaram a ver que eles iam ter dificuldades para fechar a
arrecadação de campanha. O governo PT, obviamente, estava criando várias
dificutdades com os empresar.os, em vanas coisas, varios problenla5 estavam
surgindo, e a relação da Duma era complicada com os empresários Então, eu acho
que. em determinado momento. o PT começou a ver que ia ter difculdade para
bancar as campanhas. Ai, cada um ficou com ai, ela pegou e disse: 'Olha, Guido.
você vai cuidar da minha campanha Porque o principal interlocutcir com o setor
erripresaria1 era Guido. Então na verdade, ela, para mim,

D

que ela faz foi ela jogou

o PT... então imagina o seguinte: Vaccari, outros candidatos do PT iam buscar os
empresrios para apoiar o PT, mas esse mesmo empresário já tinha sido procurado
por Guido ou por Edinho para a campanha dela Então, eles diziam assim: Olha,
45
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Vaccari, eu já de4 [recursos] para a campanha dela. Então, na verdadc, &'ach
que. o que eu percebi dessa conversa dos dois foi falta de dinheiro: vou segurar o
meu.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI :ju'z auxiliar): Não havia,
isso pelo que o senhor conversou com Guido, não havia uma preocupação porque
em rnao de 2014 é exatamente o início da Lava Jato - com eçou um pouco antes.
O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT Wepoente): Não, eu
não percebi essa preocupação.
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI Ijuiz auxiliar): O senhor
não viu como uma l-iipôtese de proteç.o da própria campanha?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). Não. O
que. para mim, ficou evidente foi a visão de que não iria ter dinheiro para todo
mundo, e ai ela sabia que o pnncipal interlocutor com o setor empresarial para pedir
recursos era o Guido, e ai ela disse. vou destinar o Guido para mim: Guido, daqui
para frente, você

5Õ

vai pedir dinheiro para mim. Vocé não vai pedir dinheiro para o

P1
Minha impressão foi essa.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Eu queria.
uma outra palavra que o senhor utihzou, e eu queria que hcasse para entender
exatamente em que sentido o senhor emprega nisso
O senhor disse que comunicou... inclusive até eu queria.., aqui eu
estou pegando uma inforn'iaço que surgiu na rrtidia... eu queria que o Senho!
confirmasse

Ou

não... o senhor teria tido uma reunião no México com Dilma, isso em

maio de 2015, e que foi nessa ocasião que o serihcx teria alertado de que os
repasses a João Santana teriam sido estariam aí no alvo
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Quando o senhor diz contaminação', exatamente o guo
quer dizer com isso? Que valores de origem ilicita que não somente Caixa Dois
estanam nesse meio?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT deente). No, o
que eu quoro dizer: já tinha, na verdade, de uma maneira genérica, quando surgiu o
assunto do pagamento para Paulo Roberto - que eu desconhecia esse caminho
especifico - o que é que aconteceu? Não é dificil imaginar que, a partir do momento
em que contas que nós usávamos foram direcionadas, a pedido de alguns
ernpresános rossos, para fazer um pagamento a uni PEP, esse pagamento... a
partir dai, é óbvio que se consegue fazer o frack e descobrir todas as contas que
fizeram outros tipos de çagamentos Ai. a conlamninaç.o passa a ser geral novamente - dos pagamentos nâo contabilizados, au seja, aquilo que foi um
pagamento de propina rio âmbito da Lava Jato vai expor todos os pagarrientos nâo
contabilizados feitos pelas empresas. Aí, quando esse alerta veio, eu comecei a
alertar - eu já tinha, de maneira genérica nós já tinhanios alertado. eu já linha
alertado ela, de maneira genérica, eu digo: Presidente, eu tenho preocupação com
essa questáo da Lava Jato... a contaminação dos pagamentos lá fora, tal, de
maneira genérica, eu não tinha ainda as informações.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (correqedor-qeral
ele itoral). Isso após as eleçàes2
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente: Ape5

a5

eleições. Após as eleições.
AÍ. quando a intormacão veio do depósito de Paulo Roberto, eu
comecei a ter reuniões mais ftxtes com... ai, eu procurei todas as pessoas que
porque ela é dificil de, ás vezes, ser convencida. Ai eu procurei várias pessoas que
transitavam ao redor dela - Jacques Wagner, Pirnentel, o Gilles. o próprio Edinuio. o
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Guido - e a'ertei desse risco da contaminação. que eu não sabia mnurtnda.
mas tinha.
E toco mundo... uns se preocupavam outros, depois. relaxavam.
Acho que por conta dessa questão da Mõnica... e ai essa questão do Pvlexico foi que
aí chegou um ponto [em] que eu fui claro com ela: Presidente, tá contaminado. Veja
bem, a senhora pode não saber, eu posso não saber. mas as pessoas fizeram
pagamentos - certo? - para propina, usando as mesmas contas que foram usadas
para fazer os pagamentos para João [Santana] ou até para os terceiros eu falei
para ela - ou até para os terceiros que. depois, doaram oficialmente. T
conta minado!
Isso eu falei no México para ela.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI juiz auxiliar. Então, o
senhor pdoe arírniar que chegou dinheiro de propina na campanha de 20147
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente: Não,
dinheiro.. ai, é o que eu estou dizendo No caso especifico de dinheiro da
campanha de 2014, eu volto a essa questão do Refis da Crise
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI ijuiz auxiliar): Que ê a
contrapartida que o senhor falou inicialmente?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECH'r depoente) Lembra o
seguinté: o fato que eu estou dizendo da contaminação, é contaminação de usar as
rriesi'nas contas para pagar, mas a Presi, na ele... nas campanhas presidenciais de
que eu tomava conta não vinha dinheiro de propina de nenhum tipo de contrato,
porque eu não me envolvia nesse tipo de relação.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-qei'aI
eleitoral) Exceto os cinquenta miihôes de reais
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT(depoente). ExcÇ.. no
caso especifico... Não, teve os cinquenta e teve uni terna que foi para a campanha
de 2010, que tem.., que ai como não é do objeto... mas ai... mas para a campanha
de dois mil e qua...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corrogedor-goral

49

eleitoral): Mas qual foi esse de 2010 que pode ter reflexo em dois mil e quatorze?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). Não, não
pode, porque foi usado em 2010 Foi usado em 2010 Esse foi usado até dois mr e
dez.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor-geral
eleitoral): Eu digo mas para se entender a
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). Foi uni
outro pedido de contrapartida especifica, no ãnibito da negociação de uma linha de
crédito. Então para aprovarem uma linha de crédito, fizeram um pedido de
contrapartida e5pecifca Sõ que esses recur5os. eles foram usados, se eu não me
engano, até antes da ele'ção de 2010 Nenhum desses dois pedido,.,, dee
contrapartida especifica
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN i:corregedor-geral
eleitoral): E o valor desse quanto é?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente). Sessenta
e quatro
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN :correqedor-geial
eleitoral :: Milhões'
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT :dep.oente): Ses.sen:a
e quatro niiIhies.

49

SJD

COARE

ALJINCIA 00 SENHOR MARCEI.O BAHIA ODEBREC1i
-

8669

Então, esses dois foram os únicos dois pedidos d_ uJLIdpurti
especifica Os dois ocorreram eiii 2009, justamente no inicio da minha relação com
eles. A partir dai, no houve mais pedido de contrapartida especifica - ate porque
não era do meu interesse permitir isso. Porque. na hora que eu permitisse que
aquele dinheiro estivesse vinculado áquele detemindo rter'n qual interesse que ele

46

teria em minha agenda mais ampla?
Então, na verdade, eu tinha uma agenda que era diversa - diversas
empresas do grupo, diversos setores... Então, eu não queria carimbar nenhum tipo
de doação minha a nenhum tipo de coiltrapartida especifica.
Então, no caso especifico da campanha de 2014, o único dinheiro
que pode

ter vindo de maneira ilícita, quer dizer, contraparixia especifica, rei

essa

questão do Refis da Crise. Porque, volto a afirmar, como eu lidava com campanha
presidencial e eu não me envolvia na questão dos acertos, dos contratos, nada a ver
com a Petrobras, então a campanha presidencial, nesse tange, está preservada.
Aliás, todas as campanhas que eu lidava estavam preservadas desse tipo de acerto.
O SENHOR BRUNO CËSAR LORENCINI juiz auxiliari: P.'las, pelo

04

que eu entendi. o senhor tinha essa conta corrente que administrava, porém o
dinheiro saia de contas das empresas do grupo. Não é isso?
O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT

t:depoeritei. Na

verdade, sala o seguinte... O quê que eu fazia? Quando. . eu acertava com as
empresas, em função do tamanho da agenda delas, que elas me traziam.., eu
acertava o seguinte: então, você vai ser responsavel pela campanha presidencial do
Aõcio, ou do Eduardo, ou você vai ser responsável por tanto, da campanha
presidencial da Dilrna.
Então, no caso espacilico, por exemplo da campanha de 2014, eu
tinha esse Refis da Crise de 50 milhões, a Braskem assumiu 100 milhões - por que
ela assumiu 100 milhões? Isso não foi uma imposlço do Guido, mas uma conversa
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que eu tive com o pessoai da inir Iigivel). Veja bem, a CMO es_i

L'dFI1UdO

campanha do Aécio. a CMO está ba carido a campanha do Eduardo então vocès
ficam com a campanha da Duma, at porque a única coisa que o PT fez de bom
para gente nesse periodo foi a quest do Reiq [Regime Especial para a lnduistrii
Quimic.al que ajudou o setor petruirni o corno UP1 todo.
Entào, em função dessa
O SENHOR r'HNlSTHc HERMAN E3LN..JAMIN koiíeqerJoi-qci'al
eleitoraI: Como um todo.
O SENHOR MARCELO E 1HIA ODEBRECHT (aepoerite): O Reiq

e

o seguine em 2013, por ocrita em 2012, 010 o setor petroquírnico brasileiro iria
quebrar, xr conta do i:inirteliqivel:i, e a

nte çxacis.ava ter urna desorieração

do

setai'. Então, houve um trabalho intens ... teve todos aqueles pacotes de

desoneração dos setores, o governo acabo aprovando, num daqueles pacotes UP
desoneraçàa, ocorreu

o

. cote de desonE ação da matna-prima da irdúst,ria

petroquirnica, que é o Re,

3

ai acaboti traze do urna folga, um alivio muito grance

para o setor petroquímicD... o governo sabia o tamanho do apoio que tinha dado.
Então, eu falei para a Eras ems olha, então vis que assumam grande parte do
que vem de pedido de ::ar anha presinencia Atè porque eles sabem que eles
deram esse apoio para vcé
É aquela Fii Õna.

jOL

•ria un

agenda - apesar do

dc

no

colocar, cria-se urna expct iva
Eno, não
houve um pedo de com pa ida espeoifica nessa iuestc. E a une-a coisa que. ao
meu modo de ver, contar na Jo pontr de 'ista de icitude especifica, é o Refis d
Crise, em dois mil e quatorze.
O SENHOR 8 JNO CL SAN LOREN INI :juz auxiliar:. r,las quando
ou me refiro assim a corno es rjinho o vai acabar aindo do alguma empresa. o
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senhor não tinha como ter um controle, até porque o senhor não
eventuais acordos especificas que houvesse com a empresa e com...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não, não
tinha. Era uma negociação minha com a empresa.
O SFNHOR BRUNO CÈSAR LORENCINI (juiz auxiliar) Fntão a

46

preocupação quando o senhor ralou em coritaniinação, na episódio anterior, para a
Presidente Duma de que eventualmente algum das valores que tinham sido
repassios a João Santana estariam contaminados, e exatamente porque o senhor
chegou à concisão de que. após os fatos
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoenle) Ah,
desculpa Não foi isso, não. Na verdade, o seguinte Eu estou dizendo o seguinte a
origem era ilicita. Não. Lra a questão o seguinte.. - Corno nós.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): O canal era ilicito.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). O canal
era. A partir do rrborrtero... Veja bem, da mesma maneira que eu autorizava Hilberto.

40

e Hulberto fazia pagamentos, via contas offshore, para João Santana, outros
ernpresarios que vieram pagar propina usavam essas mesmas contas para pagar
propina.
Quando voCê quebra o sigo de unia conta dessa e vocé 'iai atrs,
então o canal ia estar comunicado, não o recurso, a origem do recurso.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): O cana. é
que era Não a onern do recurso.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não a
origem do recurso.
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN Coo regedor erai
eleitoral;: Senhor Marcelo, o senhor mencionou os 50 milhões que. aparentemel'ite,
e um valor elevado, mas, se em 2010 j.a havia um precedente de 65 milhões, ai 50
milhões passam até, considerando o tamanho dos beneficios. a ser razoáveis, é
ISSO?

49

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente:
Excelén.cia, olha, a verdade é que eles nem precisavam ter.., eu tive que ser... é
aquela história, eu tive que ser bastante preciso e fkledigno nos meus relatos, mas a
verdade é que se eles estive.., se o Guido não tivesse me pedido no coute... ele
pedw no contexto da negociação. mas se ele não tivesse pedido. provavelmente a
gente dana os 50 milhões de qualquer jeito, porque esiaria..
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor-geral
eleitoral): Porque o bei'ieficio seria tão grande, como foi no caso da Braskern, é sso?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT tdepoente): Não,
porque estaria dentrn daquela.. da dimensão do que eu calculo.,, da minha agenda
com o governo. Então, obviamente, que eu sabia que até 2010, nõs tinhamos essa
nossa, essa minha conta corrente montava algo como 160 milhões. 190 milhões,
que foi...
O

SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN

(correqedor-qeaI

eleitoral): SÓ para a presidencial, não era para ... ?

O SENHOR

MARCELO BAHIA

ODEBRECHT

depoentei: Ai era a

relação com o Palocci - Palocci e Gudo -. que eram os 50 milhões do Refis da
Cri5e, os 64 milhões dessa outra contrapartida especifica e teve mais um valor
adiciunal.,
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor-geral
eleitoral): Se eu estou entendendo bem, o ernissario dos 65 milhões teria sido o
Ministro Palocci. Jã o dos 50 milhões teus sido o Ministro Guido, é isso, ou não?
fi3
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT epoi
verdade, os dois ernis... quem negociou comigo os 50 e os 64. diretamente, o
pedido não veio do Palocci- O pedido do Refis da Crise veio do Guido e o pedido da
linha de crédito veio do Paulo Bernardo. O Palocci, a essa altura, não estava no
governo, en nenhum dos dois pedidos só que o Palocci é com quem eu mantinha
essa questo da conta corrente. Entoo, ria verdade, eu conversava tambèm com ele
e ee me ajudava com eles Mas o pedido veio, rio caso específico d'cio co Pjulrj
Bernardo e veio pedido do Guido
Agora. a verdade é que. provavelmente, se não tivesse ocorrido o
pedido, esse mesmo montante teria sido disponibilizado, fruto do tamanho de nossa
agenda com o setor jblico. Agora. infelizmente, e ai eu tenho que ser (ininteligivel).
houve o pedido, entendeu'?
E. e.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN icorreqedor-qeral
ele toraI: Os 65 milhões chegaram a ser gastos"
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT 'depaenti
Chegaram Os sessenta. Na verdade. esses 64 milhões foram ga5tos...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral;: Desculpe-me, 64 milhões.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente)

foram

gastos antes das eleições de 2014, quase todo. Como os 50 milhões, eu tinha um
alinhamento com o Palocci que esse assunto só Guido poderia usar, fiCou
preservado. E ai, quando chegou a eleic.ão de 2014, praticamente não houve nada
para a eleição de 2014, mas teve um pedido adicional de Palocci, e eu acertei com
ele, mas ai não tem nada a ver com contrapartida especifica. mas talvez eu acho
que uns 50 milhões. que foi mais ou menos o saldo, que acabou não sendo gasto
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Então, na verdade, eu até tinha uma preocupação... un',go
em 2010... na campanha de 2010. especifica, pouco a gente doou. Por quê? A gente
jã tinha gasto grarxle parte dentro desse processo de fazer pagamentos ao longo do
tempo. Eu até tive a preocupação de pedir ao meu pai para alertar o Lula: Olha, meu
pai, avisa o Lula, 14 avisa o Lula para ele não achar que a gente estã doando pouco,

40

para a eleição de 2010. Porque é, ra verdade, para ele não esquecer que a gente j
doou grande paria
Meu acerto foi: eu acerto o valor para 2010. se você quer gastar
antes, gaste. E. corno o Guido acabou não participando da eleição de 2010, os 50
mnilh5es ficaram intocados.
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI Üuiz auxiltar) Só para
fixar temporalmente, o inicio dessa conta corrente, pelo que o senhor comentou, foi
em 2009, é isso?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ciepoentej. Dois mil e
oito. Em 200.8. começou quando eles me pediram essa questão da eleição
municipal. Aí, na verdade, quando começou foi com debito. só.
Então, eu disse assim: eu vou acertar com você uni valor para a
eleição de 2010 Esse valor que eu estou acertando para eleição municipal para
João Santana, eu jã vou descontar do valor de dois mil e dez.
O SENHOR BRUNO CÈSAR LORENCINI juiz auxíliai- V E ela djrou
atê ?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ela durou
até . toda a mnha relação sempre foi coni eta até 2015. Inclusive é que... ai eu
acompanhava através de uma planilha que eu chamava Planilha ltaliar -, que
era urna planilha com o Palocci, e a planilha Põs-Italia, que era a planilha com o
Guido,
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Eu acxirnpanhava com planilha... agora, só que a ultino v10
eu consegui adiar da planilha foi de março de dois mil e quatorze.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN Ïcorregedor-geaI
eleitoral:: Essa planilha ficava ixwn o senhor?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODFBRFCHT (depopntp'i Não, não

49

ricava comigo Na verdade.., o que é que eu razia, na verdade?
Minha preocupação era s.o com a empresa. Eu acertava com a
empresa que ia fazer aquela doação. Urna detemiinada empresa do grupo se
comprometia comigo com determinado valor, ai eu avisava Hilberto: Hilberto, aquela
empresa se comprometeu comigo em depositar, Você tem um crédito com aquela
empresa de tal valor, e o Palocci e o Guido me pediam os valores. Na hora que eles
me pediam, eu avisava, em geral, Hilberto ou aliá outros executivos do grupo que
usavam . Por exemplo, o Vaccari pedia para o Palocci, ai o Palocci aulorizava, ai o
Vaccari falava com meu executivo a meu executiva pedia... olha, vau pagar ü

descontar dessa conta.
Tinha também pedidos, por exemplo tinha ás vezes candidatos do
FY que procuravam a gente, e a gente não tinha interesse em apoiar: ai, eu dizia
para ele não, se você arrancar da Palocci ou do Guido, a gente apoia Ai, os caras
iani no PloccI ou no Cuido. o Cuido autorizava, ai eu descontava da conta corrente.
Era a minha maneira tamb'é'rn . Porque senão, o que acontece? E
uma maneira de ter um controle de todos os pedidos que vinham ao PT. ria minha
relação Ai a relação que 05 empresàrios tinham. ai eu não me metia
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINi :juz au,&iliarl: E os
créditos eram criados conforme...?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoante) Aí era
urna relação minha com o governo. Por exemplo, os créditos da Planilha Italiano...
eles estâo bern claros.., é o seguinte 50 rnilhóes é do Refis da Crise, que veio da

9

COARE

-

AL.

SP4HOR MARCELD BAHIA ODEBR[

ii
8676

Braskem; 64 milhões de liflhd de credito que veio da Odebrecht Int_iii.iuriil. v
50 milhões veio da área de infraestrutura - e por que isso? Porque a infraestrutura
tinha uma demanda muito granie de ração com o governo. E uma das coisas que
a gente tinha que acompanhar :Je certo era o orçamento do Prosub - o Programa de
Submarinos. O orçamento do Prosul era um orç.amento que demandava do AGI)

i4o

quase que um bilhão por ano No i,iha nada de ilitto. sÓ que, se não pagasse, o
programa parava, tinha poblema d transferência de tecnologia com os franceses e
tal, E todo ano tinha problema por ue ficava fatura para receber. Então, a pessoal
me acionava Marcelo., e a própii Marinha pedia apoio ao nosso pessoal pó, vai
lá. Tenta com o Ministério da Faz da para liberar os recursos. E eu avisava: Olha,
ria hora em que eu vou lá a com'

a pedir coisas pra vocé, por mais legitimo que

seja, vai criar uma expectariva. N cabeça dele, vai estar liberando 700 milhões, Liri
bilhão. Então, eu acertei :om o residente da Odebrecl'it Infraestrutura de cpje 50
milhões, principalmente por cora dessa interlocução do Prosub, fo um acerto com
ele, ele iria se responsabilcar p r 50 milhões dessa minha conta corrente.
Ou seja, ou no acertei com o Palocci nem com o Guido foi um
acerto meu com presidente d Odebr&ctit lnfraestrutura. E a área de energia - que

1,

inclusive eu liberei ela de um pedido de propina, porque veio um pedido de propina
do PT por Belo Monte, à área de energia. que chegou ao meu conhecimento, e eu
disse: não pague. E ai eu evitei esse pagarriento porque exatamente eu fui falar com
Palocci: Olha, Palocci, eu tenho uma relação com vocês que não é baseada nisso.
Então, avise lã o pessoal que a gente não vai pagar. Então, eu tinha uma
inteflocução muito grande... demandava muito terna, era Santo Antônio, Girau...
então a ãrea de energia disporiibilizou se não me enano 12 milhões.
Teve também... aí, perto da eleição de 2014. a Braskem
disponibilizoi mais 100' milhões, não só pelo Reiq, na minha relação iinineIigivel:i,

E a área imobiliária, que também inha ima
51
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interlocuçao grande com o governc por conta de proletos de flnancudITIIILu prd
Vila dos Atletas. Parque Olirnpico. eu falei: Vocês tão... Olha, eu vou falar com o
Guido e vocês mandam duas folha. Então, doutor, comece tamb.êni a se socializar
pela campanha presidencial En- ào, 4es disponibilizararn 27 milhões para
camparha prestdenial de dois mil e quat.ze.

to

Entâo. essa questã:-i efc, um acerto meu com os presidentes. em
função da agenda que eles denianda;arr minha no governo.
O SENHOR BRUNC. C .SAR LORENCINI •:juiz auxilari. Entendi,

O SENHOR MARCFIJ BAHIA ODEBRECHT :depoentey Murtas
vezes, eu nem deixava transperecE'r - eu nem queria que tiansparecesse para o
Gualo e para o Palacci - de onde f qi i vinha o recurso Porque eu queria que eles
atendessem a toda a minha agerd Se eu começasse a vincular, eles só iam
atender aquIlo que era vincula iio. e ei. não queria esse tipa de relao.
O SENHOR BRLJNC CÉSAR LORENCINI (uiz auxiliar): Entendi. O
senhor comentou - e è um dos rer as que foi bastante tratado na ação - sobre o
episódio Belo Monte
O setor de er er, a, quando relatou ao senhor esse pe'ido de
propina, cno ê que foi colc d essa questão para o senhor, qual era o acerto do
que estava sendo exigido?
O SENHOR . IP CELO BAHIA ODEBRECI4T (depo.ente. Olha. eu...
esse assunto Belo Monte fc u a obra em que eu não quis entra[ É uma obra... tem
urna história tonga aqui, :iur acho que não é o caso relatar, mas acabou vindo
pressão. Ai, eles acionaram eu pai, para meu pai... Acabou tendo urna reunião: eu
meu pai e Lula e Erenice Gii í 3 para me convencerem a entrar em Belo Monte...
Bom, acab ima entrando em Belo Monte. Era um projeto que ou
no gostava E touve er . p lido que chegou através do Henrquo que era o
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diretor da area de infraestrutura, de que atraves da Andrade, que

liier

consõrcio construtor, tinham negociado um lã valor para o PT e que caberia ã gente
um percentual. Eu falei: Henrique, negativo, negativo! Negue.
Ai. Henrique foi lá e disse: "Para eu negar. eu vou precisar do
respaldo seu'. Ai, ou falei' Tá bom, eu vou falar com o Palocci. Pode negar.

00

O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliaf:i E essa
cenianda em Belo Monte do PT vinha 2travs do Palocci tarnbm, ou não?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não, não,
não Veja bem eu usei o Palocci para dar respaldo, dentro da irifluénci que ele
tinha dentro do PT pare que o pessoal parasse de pedir ao meu diretor
É aquela histõ4ia: se meu diretor,,. ele não concordou. Se ele ti'ies.se
concordado, ele provavelmente nem tinha me falado. Mas como ele não concordou,
ele veio falar comsgo. e eu apoiei ele - não pague - e eu fui pegar o respaldo jin10 a
Palocci
Entào, no caso do PT para BeIo Monte, que eu saiba, a gente não
pagou e a minha onentação foi não pagar...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
elertoral): Os depoinlentos que se refei'ern a Belo Monte até agora falam de urna
divis.o entre PT e PMDB Especificarnente quanlo ã Odetxecht, o pedido veio só
para o PT ou tanibérn para o PMDB
O SENHOR MARCELO BAHIA CDE6RECHT (depoente): Ai é que
cai naquela questão que é o seguinte: no caso do PT, ele n.ão pagou e busi,ou meu
respaldo. No PMDB. eu não sei exatamente o que ele fez, se veio o pedido.
Ai. õ o que estou dizendo: eu escutei essa história tarnbêm, depois.
entendeu? Mas eu não sei informar se foi solcita'do ou se ele pagou. Ai o próprio
iliretor da área, deve estar no reiato dele, mas não me veio...
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O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI juiz auxiliri: or °
diretor?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoentei: Era o
Henrique Valadares. Com certeza, está no relato dele, se veio algum pedido de...
para o PMD, mas no che.ou ao meu conhecimento

40

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral. Sanhor Marcelo, pelo que entendi de suas varias observaçães, o senhor
no tinha conti'ole da rede de propina da enipresa corno um todo. Porque, no caso
de BeIo Monte, é possível, em tese, da novo, pelo que entendi da cua o senhor
acabou cia falar, que o diretor tenha pago e no tenha necessitado de urna
aprovaç.o sua, para no pagar, precisou. No caso do ifliflteliglVel)...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoenteI;
iiriintelugivelj precisou respaldo
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (correqedorgeral
eleitoral) Preci5ou respaldo.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT :depoente:, Precisou
respaldo junto ao PT pra segurar
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-Qeral
eleitoral) No caso do Paulo Roberto, tarnpovco o senhor sabia do pagamento. A que
o senhor atilbui isso, ou seja, o senhor era o presidente da holdng: havia unia
cultura de corrupção na Odebrecht que desse aos diretores, nas vrias empresas, tal
margem de atuação? A pergunta é importante no plano eleitoral também, porque infcxryie-n'ie se essa compreeiisão esta correta. com base no que o senhor afirmou mostra urna complexidade gigantesca para uma eventual apuração eleitoral, que 'i
além da chapa presidenoal.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT idepnt:
Excelén'cia, eu acho que a Odeíecht faturava uni pouco mais de 100 bilhões de
60
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reais. Eu acho que se pegar o somatôno de quaisquer empresas bra_icirt&nd
por varios executivos, que no seti total somasse 100 bilhões de reais. provavelmente
elas paganarn os mesmos recursos não contabilizados que a Odebrecht papou em
cem bilhões reais de faturarnento.
Os recursos não contabilizados da Odobrecht como um todo - Caixa

00

Dois, recursos pra milícia, pra todo tipo, incluindo propina - não passavam de 0,5%,
15-b do faturamento global da empresa, tã? Não estou dizendo que e um montante
pequeno, mas é0
tudo recursos não contabilizadosque eu dIgo é o sequinte: au acho que vai se precisar apurar o
que fo4, entre os recursos não contabilizados efetivamente, o que foi legltirno do
ponto de vista empresarial, que eu sei que tinha, porque algumas questões
empresariais, que não têm nada a ver com o setor publico, precisavam receber..
precisavam de recursos não contabilizados exemplo, muitas vezes a Odebreclit
fazia aquisições onde ela não quena aparecer como parte, então a gente muitas
vezes fazia via um fundo usando recursos não contabilizados. Então a parte de
recursos não contabilizados não tem nada a ver com o setor público lima parte - e
o que eu acho que é, no meu modo de ver, a maior parte - tem a ver com Caixa
Dois, que é urna cultura da época - e eu reconheço que. quando vocé vai pro Caixa
Dois, mesmo que o Caixa Dois no tenha origem numa propina, ele carrega um
ilicitude, ele desguala o processo eleitoral e. ademais, é aquela questão do
contrabando, quer dizer, na hora que a gente está aceitando filmo contrabandeado,
nós estamos dando dinl'beiro pra um setor - então, na hora que é Caixa Dois, a partir
dai eu não posso assegurar mais se aquele dinheiro foi de fato pra campanha ou
foi... Então reconheço que essa questão da Caixa Dois tem, agora... mas, de
qualquer maneira, é inipon.ante ressaltar, e isso o Brasil vai ter que enfrentar isso, é
que a Odebrecht não era diferente das outras empresas no que tange ao Caixa
Dois. Então. se pegar empresas que totalizam cem bilhões de reais, provavelmente,
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pouco mais.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BEN,JAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não estou dizendo, em absoluto, que é, porque infelizmente não é. Quer
dizer, temos visto que empresas bem menores tinham a mesma prálca. É que aqui,

40

ao mesmo tempo em que ternos um Dbjeto muito delimitado, as eleiçs
presidenciais de 2014, nós também somos juizes eleitorais, advogados eleitorais,
Ministêio Pi.iblico Eleitoral. todos preocupados com o nosso pais, querendo que os
equívocos do passado possam eventualmente ser oomg idas.
Por isso eu fiz essa pergunta mais geral, que tem a ver com o que
se espera. que venha a resultar desse em termos de mudança de legislação, do
próprio financiamento empresarial ou pivado de campanhas. È um grande
empresário que tem um conhecimento profundo. Portanto, se o senhor quiser
responder
O SENHOR MARCELO BAHIA OD[BRECHT idepaente: Ministro,
na minha opinião, é... Veja bem, a gente, como empresário, também a gente
costuma racionalizar a nossa atuação. Eu dma o seguinte: o Brasil vai precisar
encarar isso, até para. nesse processo de varredura que ele está fazendo, de
limpeza ética, tamb'ém não misturar o joio com o trigo. Eu acho que vai precisar
verificar claramente o que foi.. é. confritxiiç.ão eleitoral - não estou dizendo aqui
que não tenha... mas era.. a realidade era essa, fruto de urna agenda ampla. mas
sem urna contrapartida especifica, eu acho que isso tem urna certa dimensão, é

quase que um ,(o.bby, digamos assim, isso ai - e aquilo que foi efetivamente propina,
fruto de um aceno, de urna contrapartida específica. onde eu acho que tem urna
gravidade muito maior que não se )ustifica nem no contexto daquela época. Eu acho
que. infelizmente, é difícil, no contexto que a gente Vivia é diflcil qualquer
empresário sobreviver sem apoiar aqueles paJíticos que apoiavam. de maneira
genérica, o seu setor, Óbvio.
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Entao, se voce pegar o setor financeiro. o setor ayr

Jld... Ludu

mundo, setor de infraestrutura, todo mundo apoiava aqueles deputado5, senadores.
aqueles governadores que apoiavarn o seu setor e com quem você tinha relação
mais forte
Avaliando agora. pode até tr um grau de ilicitude nisso, mas essa

49

ilicitude eu não acho que pode ser cIocada na mesma dimensão daquela ilicitude
que foi acertada olha. eu vou te dar tanto por este projeto." Inclusive, muitas vezes,
nessa primeira ilicitude, não tinha o dano ao poder púbhco, não tinha o dano ao
eráno muitas vezes. Os empresários levavam interesse 'egitimo. defes.a do seu
setor, era um setor contra o oritro. Muitas vezes, até é uma luta de /obby e de
setores, mas não necessariamente tem urna questão de perda. não tem urna perda
para o interesse publico então acho que isso tem que ser avahado de uma maneira.
tem que ser punido onde tiver alguma ihcÀtude - eieitoiai Ou flão -, mas Cu acho que
tem ser olhada de alguma maneira
A outra questão muito c'ara - e é onde tem uma ilicilude que eu até
(ininteligivel) - é aquela cara que acertou "eu vx>j 18 dar isso por conta disso,

CLI

quero isso pra te dar isso, E ai eu acho que independe da fornia como feito isso.
Caixa Dois ou Caixa Uni Eu ac'io que a questão estã rio acerto.
Por isso que hoje, eu inclusive eu tenho dificuldades em avaliar o
que foi feito dentro de casa - eu vou ter oportunidade. uma vez quando se torna reri
públicas, de olhar todas as colaborações dos meus integrantes -, porque eu hoje
não consigo afirmar mais quais eram aqueles empresários que eu pensava que
tinham urna relação que se enquadravam na segunda casa, que era urna relação
ampla, e eu estou descobnndo que estão dizendo que tinham relação mais ilcita
eu vou precisar eu mesmo, hoje, não consigo dizer mais aonde é que se
aquilo foi-- eu não acho que Á.. quando eu eSCUtO. às vezes, que a Odebrecht
pagou tanto de propina, eu acho que estão misturando Caixa Dois coni propina, mas
eu não tenho condiçi.es de afirmar isso, entendeu?
15,3
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O SENHOR M'NISTRO HERMAN BENJAMIN (c)iiyedrg 1
eleoral): A minha iltima pergui"a genénca. Peço desculpas aos advogados, todos
sabem que, quando eu ouço o grandes empresários, tenho a preocupação de ir
além desse processo e colher su.sidios com base na experiência do depoente. Qual
o intuito do pagarriento de contr ..uiço eleitoral pela empresa, pela Odebrecht? O

to

senhor & no decorrer do seu dep irnento, jogou pedaços dessa resposta.
O SENHOR MAF: CELO BAHIA ODEBRECHT (depoente: Essa
cultura é... é... eu fui criado já nesa cultura. Essa cultura vem de vinte, irinta anos,
quer dizer...
O SENHOR MlNi TRO H[RMAN RENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mas, racionalizando?
O SENHOR MAR ELO BAHIA ODEBRECHr (depoentei. Na
verdade, não tinha coria, não tinha :mo ter urna ralação. toÓo político com quani
você tinha relaç.ão, por mais que,

mL.

tas

VÜZES,

você tosse unia erripresa que ele

precisava do ponto de vista de .'.rtormance, cumpndor, que você levasso
investimento pro estado, que você drendesse... Veja bern, se aquele político lhe
apoia em determinado projeto de lei, :lue não é iegitimo - é legitimo -, mas que
intefessa ao setor - então, por exerrç:to, aquele politico vai criar uma expectativa.
até porque ele precisa disso, quer diz, eu nem também posso culpar, a questão é
múlua, quer dizer, interessa pra um erpresário eleger um politico que apoia o seu
setor ou com quem ele tenha relaç.to, e interessa para o politico receber a
canbuição Eu sempre digo o seguin:: nos Estados Unidos, a irdústna de armas
sÕ apoia o Partido Reputlicano, não ap a...
Então, essa questão nã: é sô do Brasil, é do mundo inteiro. A partir
do momento que tem contribuição eleitoral, ela existe. A questão que eu acho que
no Brasil a gente perdeu o controle das coisas foi na dimensão do Caixa Dois.
Então, eu acho cue se a gente tive5se mantido isso... Primeiro, eu acho que o Iobhy
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devena ter sido legalizado ha muito tempo, vocõ deixava a questão de...
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porque, na verdade, também a gente penalizava a contribuição eleitoral, Caixa Um.
Então, na hora que alguèni apoiava um determinado candidato com um milhão, ele
a ficar... qualquer obra que aquela empresa ganhasse, qualquer investimento que
aquela empresa ganhasse, qualquer beneficio fsc.al aquela empresa tivesse, ai a

iflo

iripíerisa ciiegava e trazia "olha, aquela empresa doou um milhão'.
Então, eu acho o seguinte: a gente também criniinalizou o Caixa
Um. Na verdade, foi isso, então, eu acho o seguinte: essa questão da gente
penalizar o Caixa Uni. do ponto de vista rnidiàtico; essa questão da gente permitir ter
chegado o Caixa Dois a essa dimensão, certo? Foi que ai... ai foi que eu acho que a
gente se perdeu. E também, nesse processo do Caixa Dois, volta aquela questão do
conirabando aí você pernli o sanhor permitiu, quer dizer a gente permitiu que
ocoi'ressem as propinas dentro disso, ai aqueles prepostos... quando vocé está
r'iegociando Caixa Dois e o cara começa a vincular determinado tipo de contrato..
Então, eu acho que esse processo. ele foi.., ele veio.., é uma historia
de vinte, trinta anos de Brasil que veio crescendo, crescendo crescendo. entendeu?
E que precisava pararl Eu acho que precisava parar! Eu acho que... veja bem. por
mais que eu tentasse criar um linhitador para a atuação ética, quer dizer, eu
procurava, por exemplo .. eu não procurava me envolver eín questêes de popina de
contraio, disso e daquilo mas, eu, de certo modo, permiti Caixa Dois Eu, de certo
modo, sabia que meus empresários, de alguma maneira, estavam atendendo os
interesses é... políticos. Por exemplo, apesar de eu não saber qual o tipo de acerto
que o meu pessoal fazia dentro da Petrobras eu sabia que - e, aliàs, é só pegar
todos os veículos da midsa na década de 2000 -. a gente sabia que todo diretor que
é colocado dentro de uma empresa piiblica, tã certo, por um determinado partido
politico, ele de alguma maneira está lá para atender os interesses polfticos. Ele pode
até não fazer uma trxa de 'tanto por tal contrato", mas quando chega na época da
eleição, ele vira para aquelas empresas fornecedoras e diz alha. eu tenho
€15
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expectativa que voce doe tanto pra tal senador, pra tal deputado au a partir
momento que ele faz isso. ele também cria uma divida com aquela empresa que ee
fez o pedido. Isso existia e existe também no setor privado. No setor privado, é,
obviamente, o seguinte: vai ver os caniarotes Todos os camarotes de grandes
eventos so alugados por empi'esas que dão para os seus chentes SÕ que essa

ao

relação no setor privado, pelo menos, ela tem uni aconipanharentø mais de perto,
no setor pública, não
Então, eu acho que tem essa questão de que... eu acho que no que
a gente se perdeu foi a questão do Caua Dois, foi a dimensão disso. Eu acho que a
gente também pem'irtia - E um absurdo! A gente esta falando aqui, mas se a gente
olha< retroativarnerite, se a gente pegar os jornais, as revistas de 2000. 2002, 2003 e
2004, estava lá PT botando diretor na Petrobras', PMDR está botando

estava

lá! Quer dizer, o governo sabia, a população sabia, eu sabia que o meu enWresáro.
para atuar na Petrobras. de alguma maneira, ele tinha que atende os interesses
politics daquela diretoria Eu fazia vista grossa, a sociedade fazia vista grossa, todo
mundo fazia vista grossa, entendeu? E cada urn eu acho que procurava, eu acho
que alguns procuravam ter uma fronteira mais ética, onde não faziam por exemplo,
na questão eu serne digo o seguinte: eu sempre pus na minha cabeça que
aquelas duas contrapartidas que eu aceitei em 2009, e me arrependo até hoje. até
porque elas... elas não foram dano ao erário, porque o Refis foi uma coisa que
precisava, e a questão da linha de cradito também não foi uni dano. Mas isso não
corrige o meu erro: é apenas uma questão de como eu racionalizava para... para
atender aquilo sem que eu tive5se vergonha do que a gente mesmo estava fazendo.
Então, eu estava defendendo intefesse legitimo do setor, da
empresa; não tinha o dano ao erário, entendeu? Mas nem por isso justificava ter
uma agenda pautada por uni apoio à contribuição.
Então, ai eu acho que no fundo. eu acho que foi positiva essa
questão de não ter... agora eu acho que o lobby ou alguma coisa precisa ser
66
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institucionalizada, entendeu? E eu acho que as pessoas devarn deLLr t6rn
criminalizar na rnidia a relação legitima do setor empresanal. O que que tem o Se1oiempresarial em pedir, quer dizer, a gente defender projetos - ai eu escuto na midia,
s vezes as pessoas dizerem o seguinte: a gente tem que defender os projetos de
lei que rnteressarn ao seu setor. Tem. E é legitimo. Lembrem-se de que isso riãc
#

envolve urna propina. não envolve. E eu apoiar aqueles deputados, através de urna
questáo clara, via contrbuiçào oficial e tudo, que apoiaram aquele setor, é óbvio
Faz paria. Cada setor vai apoiar aquele, é claro O sindicalista apoia, o OUIÍO setor
Eu acho que o que precisa à detxar às ciaras, Eu acho que o grande erro nosso foi
botar tudo dentro do Caixa Dois e aí tirar a clareza do que estava aContecendo. mas
tambrn essa clareza deixou de existir porque a gente tinha medo de doar com
medo da penalizaço que havia do Caixa Um.
Então. eu acflo que toda a sociedade e(rou, eu rO estou dizendo,
querido eu digo toda a sociedade, eu não estou tirando, diminuindo o meu erro não.
eu acho que erei. fiz vista grossa, eu cresci assim, o setor empresarial era assim, o
fato de outras empresas não justifica eu ter feito Mas eu quero dizer que. olhando
pra frente, precisa mudar muita coisa, entendeu? Eu acho que nesse.., nesse
aspecto essa questão da Lava Jato foi muito positr1'a, porque eu acho que vai
corrigir daqui pra frente.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMI N (corragedor-gei'al
eleitoral): Eu agradeço e peço desculpa pela digressão. Então voltemos.
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Senhor
F1ercelo, eu tenho mais duas, só duas questões. A plimeira é saber se, como nós
não tivemos acesso á sua colaboração. então não temos conhecrrienIo de todos os
fatos que podem ter envolvido a campanha, eu gostaria de saber, livreniente se o
senhor se recorda do mais algum fato que tenha sido relevante em relaç.o à
campanha presidencial de dos mil e quatoíze2
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ide ente: A unica
coisa que eu não sei se é diretamente envolvida com a campanha presidencial, que
eu mencionei rapidamente, foi aquela questão de que vazou também aquele apoio
que foi dado pra alguns partidos da coligação - eu não detalhei, mas...
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI :uiz auxiliar Podo
detalhar, então. esse aspecto.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT •depcxnte. Não...
quando chegou em.. eu não sei precisar, maio, junho de 2014, o Guido me pediu,
anto, é.,. uns recursos pra... mais recursos pra o Caixa Uni dela. AI eu falei 'Guido,
não consigo mais, estourou. já. O que eu já tinha acertado czwn você, o Alexandre
acertou com o Edinho. Era por volta de dez - apesar de não ter depositado, já tinha
acertado. Eu só consigo ver João. Ai ele falou 'Olha, Marcelo. João vocés já estão
atendendo, mas eu preciso é de Caixa Um, eu preciso de dinheiro pra despesa
oficial. Eu falei 'Eu não consigo'. Ai ele falou OlIia, então uma maneira que vocé
pode resolver é me ajudando com alguns partidos da coltgação, tá? Porque eu acho
que eles tinham assumido aquele compromisso, o Edinho falou depos para o
Alexandrino que era em função de tempo e TV tamberT1 e tudo.
Ai o Cuido me fez o pedido, eu anotei - está até na minha nota, isso
faz parte da minha colaboração - e era um pedido grande. que envolvia vãrios
partidos. Ai teve um processo de que, entre o Guido me falar, eu falar para o
Alexandrino, o Alexandrino falar com o Ediriho, demorou. Ai o Cuido me ligou e
(ininteligível) até: 'PÓ, Marcelo, aquele assunto não foi resotvido e tal, eu falei O
Gusdo, eu preciso... vamos fazei o seguinte: não dá pra vcGé falar comigo, eu falai
com ele, ento, vamos pedir pra o Edinho acertar dnetaniente com o meu, com o
meu eecutivo e eles acertam AI eu sei que nesse processo ele cancelou alguns,
até os maiores, porque ele resolveu com outra empresa - que eu não sei quem -,
mas outra empresa fez as doaçÓes é e ai pra gente ficou um total de 24 ':'virite e
guatro ou 27 :vinte e setei milhÕes, que a gente doou pra diversos partidos AÍ o
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que è que ele pediu: eu pedi pra Alexandrino ou outros executivb

g1IIdrI

relação com dete... porque ele me disse a pessoa de cada partido que devia ser
procurada. Ai um executivo meu, o Alexandnno. procurou ess.a pessoa: 'Olha o
Edinho, o Guido mandaram acertar com você dois. três, quatro, cinco miU''Ões' e ai

aceTtar -arn a forma de pgamerito, eu não me envolvi depois.

ao

O SENHOR BRUNO CËSAR LORENCINI (juiz auxiliar:: O senhor se
lembra de quais partidos com que a Odebrectit ficou encarregada?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente:I. Olha, no
primeiro pedido dela, tinha o Euripedes Jurnor, do PROS - ele pedíu cinco depois o
Lupi, do PDT, nó? Dos, o Marcos Pereira, do PRB: cinco; o Fábio Tokarski. do PC
do B. três, e depois ele fez uni pedido adicional de quatro. É... e ai teve cancelado,
pode ter tido mais depois, acertado diretamente com o Aíexandrino e com o Edinho,
mas esses são os que eu tinha anotado, que Guido falou comigo, mas depois, como
a relação ficou Edinho e Alexandrino, eles podem ter acertado outros.
E do pedido original de Guido, que foi cancelado, porque. segundo
ele, outra ernçwesa tinha assunhsdo, foi o PR, Antônio Rocirigues, dezessete, o PP do
Ciro, dez; e o Kassab, do PSD. dez. Esses aqui, eu... esses 37 (trinta e sete) foi...
estavam no primeiro pedido. como a gente demorou pra atender, ele botou outra
empresa que fez.
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (Juiz auxillar). 1 uo Caixa
Um?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Eu acho
que a maior parte foi Caixa Dois
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Caixa Dois.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Eu acho
que a niaior parte, o pessoal acartou Caixa Dois, mas ai o Alexandrino pode acertar
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN c _íiyui

1

eleitoral): Esse valor saiu dos 150 milhões?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente:: Saiu.
Tudo o que o Guido me pedia, saia dos 150 milhões. Ele me pedia lá pra... outro dia
elo me pediu pra - Ah, Marcelo. eu preciso... isso não tem nada a ver com eleição.

00

Tem uma revista ai que é boa pro governo.., pó, dã uma verba de pa.. faz um
patrocinio pra ela'. Patrocínio é publicidade. Eu falei 'Guido, eu não tenho nenhum
inteíesse em fazer'. Ai ele falou Não, não, não, faz'. Ai eu falei Tá bom, mas eu
desconto da minha conta com voçê. Então, até isso eu descontava. Tudo o que ele
me pedia eu descontava da... da...
È aquela minha questão de ter uma conta, porque. senão, esses
pedidos vêm toda hora e vooé perde o controle.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI I:Ju12 auxiliari Senhor
Marcelo, algum outro fato, além dessa ultimo?
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral) Sõ para terminar acerca desse fato Ele explicou para quê eram esses
paganientos7
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não. Ele
não exphcou, mas eu acho que o Edinho, na conversa com Edinho e Alexandrino.
depois Alexandrino me falou, ficou... parece que tinha a ver era coligação. tempo em
TV. essas coisas todas, mas ai ele... ele... não foi o Guido que me falou isso, não.
Guido apenas me pediu como uma maneira de viabilizar os recursos que não e5tava
conseguindo botar de Caixa Um
Agora. mas ai eu acho que a maior parte foi Caixa Dois, mas ai é de
maneira difusa, mas ai o Alexandrino, com quem vocés vão estar, pode confirmar
isso. O que Alexandrino não sabe é sobre João Santana. João Santana até nem
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Edinho se imiscuia com esse assunto de João Santana. João Santaria era relaçao
direta Dilnia, Guido e eu.
O SEM-$OR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxihari: O João
Santana - e isso aqui estou pegando de in relato da rnídia -, há alguns relatos de
paganlento em pce. isso ocorna?

ao

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT :depaente
Aparenten-iente... a maior parte dos pagamentos. parece que a maior parte ws
paganientos que tenham a ver com o João Santana, pedidos por mim, parece que a
maior parta foi em espácse. uma grande parte do que foi pagado rio extehor, ao que
parece tem alguns que foram pedidos por mim para essa conta, mas a grande parte
do extenor, parece que foi pedida por prestação de serviços de João Santana com
outras campanhas do exterior, que eu não me envolvia. Ai não tem nada a ver com
Pf. não tem nada a ver com Dilma.
O SENHOR BRUNO CËSAR LORENCINI l:juLz auxIiiar: Então esses
pagamentos a João Santana eram, esses em espe.ce. relacionados a campanhas
do PT?

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoene) Eu acho
que a maior parte era Mas ai, eu me Iernbrci, por exemplo teve João Santana
Campanha 2008, acho que foi 18 milhâes. 17 milhões, 2010. Teve campanha 2012,
pelo menos Haddad, que eu me lembro, ficou uma divida de campanha e ai o (3uido
me pediu para ajudar a resotver a que:stão da... e do João Santana para Haddad, e
dois mii e quatorze.

O SENHOR BRUNO CÈSAR LORENCINI (juiz auxiliar) Senhor
Marcelo, urna última questAo. que seria importante para o pocesso, erri termos de
documentação de todas esses movimentos de Caixa Dois, o que o senhor possui?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente : Eu acho o
seguinte: uma das dificuldades de a gente iniciar o processo de colaboração foi que
71
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pra existir, tã? Por quê? Quando a gente criou o sistema lá em 93, quer dizer.
estamos falando de 25 anos atras. nós criamos o sistema onde todos

05

pagamentos não contabilizados não teriam nenhum tipo de controle. Então. voce
tinha al-guns executivos na gar1tzação que tinham autonzaç.ào 'a fazei
pagamentos contabilizados. Qi.m fazia os pagamentos contabilizados no saberia
59

esse pagamento era Caixa :'ois, propina. resgate, milícia, sonegação fiscal, não

S2DGfl2

Então, em tese, a gente achava que não tinha essa inforniação.
porque essa informação estaria irfusa entre os empresãrios que tinham aprovado. Ai
a gente foi descobni depois

quu-

pessoal que fazia os pagamentos contabilizados

e

alguns de nossos empresários foram bem indisciplinados, com o tempo E esse
pessoal que fazia os paarnenl:s não contabilizados Crioi.i o sistema que passou a
ter ladas essas infoirnaçes re.istradas, que não era nem do meu conhacineno,
nem do conhecimento de grand paila da oganizaçào
Entu a gente s:abou descobirido - ai isso jã estamos falando eu
jã estava preso - rs acabanios descobnricio que existiam todos esses registros
desses pagamentos feitos é.. no que era recursos é... em dinheiro. o local da
entrega, a quem foi entregue, o que eram os pagamentos de fora, a conta, tudo. A
gente acabou descobrindo isso no final de 2015, início de 201 - eu já estava preso
E. de fato, então, toda essa documentação está no acordo de leniênca da empresa
Então a empresa, quando fez o acordo de leniência, ela disponibilízou todas essas
ir'ifomaçôes de todos os pagamentos não contabilizados, que, obviamente, aí vai
precisar ter um trabalho para diferenciar o que é Caixa Dois, propina e... tudo. Mas
tudo isso está no acordo de leniéncia da empresa.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINt juiz auxil'iarj: E a planilha
que o senhor comentou que

7
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoer? Ai
planilha... essa Planilha Italiano e a planilha Põs-Italia, ela também jã é pública a
planilha, porque ja faz parte dos processos que eu estou respondendo, então, essas
planilhas são pibhc.as
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (Juiz auxiliar): E, por

tp

acaso, o senhor estaria com essa planilha hoje, aqui?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): TÔ. W. Eu
tÕ ind usive com a última versâo dela aqu É a últjma versão, por isso que eu peguei.
Essa é a última vers.o que eu consegui achar.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-gerI
eleitoral): Essa planilha é a dos 150 (cento e cinquenta) atè março de dois rni e
quatorze?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente: Ë, e. Por
isso que eu estou. Cento e cinquenta e potico
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-ge(al
eleitoral): Foram os cinquenta daquele acerto de 2009 e com milhões extras
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Então,
nesta planilha, sÕ para confirmarmos e juntarmos aos avtos, nenhuma oposição do
senhor, pode deixar com o juizo'
O DOUTOR LUCIANO SELBENS dvogado): Temos que checar,
Exceléncia. se possivel conversar com o ?vlinistério Públice previamente em
relação
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Isso consta do acordo de colaboração.
O DOUTOR NICOLAO DINO vice-procurador-geral eleitoral.]. E uma
cá pia?
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN :c_riyvi-gïI
eleitoraI É cõpia.
O DOUTOR LUCIANO SELBENS (ad'logadoL

r'.tas a documentação

esta sob sigilo, ainda, do acordo de coIaboraço.
O SENHOR MINISTRO HERMAN RFN JAMIN ícorregedor-gerl
ele(toral) FiGará em sigilo.

O DOUTOR LUCIANO SELBENS (advogado ) A minha princpaI
questão. se permite, Excelëncia, uma observação.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI üuiz auxiliar) Claro
O DOUTOR LUCIANO SELBENS (advogado): Toda a preocupação
da defesa aqui se canaliza para a aprovaç.o dos termos do acxdo, nenhuma outra
preocupação atóm dessa. Ou s-eja, para que os termos do art 71 , § 2' nos termos
em que o prõpno ProCurador-Geral autorize ou se manifeste pela autorização do
depoimento, que seja observada
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor geral
eleitoral): Veja, os documentos que estão entrues a mim Ou ao Doutor Buno, que
são sigilosos, ficam em autos apartados e s) rbÕs e advogados temos acesso a eles.
O DOUTOR LUCIANO SELBENS (advogado): A düvida apenas que
manifesto, sem nenhuma certeza. Excelência, é se o caminho não havena de ser.
porém está aqui o Ministério Público presente, mediante uma solicitação de
compartilhamento da documentação corri a Procuradoria-Geral da República.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Isso será feito depois.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-qeral eloitoal) No
hiá Obice no, porque assim como a testemunha esta depondo, trazendo provas
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com a AIJE.
()DOUTOR LUCIANO SELBENS (advogado): Mantido o sigiio.
O SENHOR M NISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedorçjeral
eleitorali Será mantido o sigilo

40

O DOUTOR LJCIANO SELBENS (advogado' Apenas uma
consideração em relação a prese var a higidez da dos termos do acordo.
O SENHOR BRI NO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar). Até uma
situaçâo, quer dizer,

tOM O

posiCi

:flafflfltO

do próprio Procui-ador-Geral Eleitoral, do

juizo e do Ministro. Ê uni docu -iento que já consta de processo cnminai. Como
poderíamos pedir esse requerinis to. O SENHOR MAkCELO BAHIA ODFBRECHT i:depoente:i É porque
r10

necessariamente f,

s" verS:' consta A Qente enliegou duas verSÕei

O SENHOR M JISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-qeial
eleitoral): Fica escareido então, em relação à pergunta legitima do seu advogado,
que esse documento fic.ará comiqo e corn o Doutor Bruno. No será disponibilizado
enquanto não houver

c:

levantamento do sigilo global da colatoração. Mas, de t1a

solte
O DOL fOR LUCIANO SELBENS (advogado): Perfeito.
O SEF HOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN correqedor-ge(al
eleitoral): Até porque € 3se documento, pelo que eu estou entendendo, não consta
da colaboração. Mas, c. toda sorte...
O SEN-IOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT idepoente) Não, não,
não, não. Ele consta. esse documenta consta da coIaboraç.o.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor-geal
eleitoral;: Essa versão mesmo?
7k
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoe te):
sei se essa é a veso que consta dos processos pi.iblicos.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mas pode ficar tranquito que esses documentos ficarão onosco.
O DOUTOR LUCIANO SELBENS (adgado) Fie f.97 um recorta e
cola, (IninIeIivel) em outra ronta e parcial
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI ijuiz auxiliar): Sim. Esse...
O DOUTOR LUCIANO SELBENS (advogadoy Há informações de
terceiros, inclusive que no so pLiblc2s.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI ijuiz auxiiiar: Não,
Doutor, ficara em autos apartados, ro será juntada, guardado o sigilo
O DOUTOR LUCIANO SELBENS (advoQado): Períeito.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI juiz auxiliar) Fr10 só
sobre essa planilha, nela consta a posicâo 31 de março 2014, Pós-Itália 50 rnilt&s.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depcente): Não, é
cento e crnquenta. É cern, não é?
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar), Cento e um
mi IIões.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHI idepoentei. Cento e
um milhões. é E os 50 milhões que... do saldo da Planitha Italiano que era do Guido.
É o Pôs-Itália da Planilha Italiano.
O SENHOR BRUNO CÈSAR. LORENCINI (juiz auxiliar: Passarei
esses docunientos para os autos, para ciência dos advogados.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Esse
é o documento que vocês me deram.
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A DOUTORA JULIANA FONSECA DE AZEVEDO
única duvida é se estã pública esta vers.o. Tem que manter em sigilo até..
O SENHOR BRUNO CÈSAR LORENCINI (juiz auxiliar: Ser
rrant,da em sigilo. Da mesma forma que o depoimento do Senhor Marcelo seri
mantido em sigilo, só, obviamente, quem teni acesso sâo os advogados. o Ministório

49

Púbiioo e o juizo. E todos os advogados aqui compartilham o sigilo participando
deste ato. Então, quanto a isso. pode ficar totalmente tranquilo, doutor. Não gera
nenhum tipo de...
O DOUTOR LUCIANO SELBENS l:advogado:l Não, no A minha
pr.eocupaçào é justamente saber se o Ministãrio Público teria algum óbice.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral:r Não,
pelo contrâria
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI ljiz auxiIiar}: De minha
parte. eu encerrei. Ministro, podemos passar aos advogados?
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN i:corregedor-geral
eleitoral:i: Começando pelo Doutor Alckmin.

04

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (avogadoi:
Eu me absterlho de fazer per9untas A n.Ao ser que o colega. portualrnerite. tenha.,.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI juiz auxiliar): Tem alguma
pergunta. dcxjtor? Não?
Doutor Gusta, alguma pergunta?
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Eu conieço?
O DOUTOR FLÃVIO CROCCE CAETANO (advogado): Começa. Por
favor
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado). Eu voij..
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O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI ijuiz auxuian: A tihna,
mais ou menos da campanha, não ó?
O DOUTOR GUSTAVO GIJEDES , advogadoy. Eu comeco, ou
posso..?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO Por favor
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES i:advogadoi Por favor. Boa tarde.
Gustavo Guedes, advogado do Presente Mictiel Temer.
Doutor Marcelo, o seu depoimento me lembrou niuto o depoimento
do Senador Delcidio, que falou muito de tudo e potico daquilo cue .. da
operacionalizaçâo das coisas - porque isso nos interessa também.
Eu actio que o seu depoimento loi relevante dizer que não húuve
pagamento de propina - e isso nos interessa diretamente -, mas muito da
operaonal.zação nos interessa Porque eu acho que a sua avaliação de Caixa Dois
pode não ser exatamente a avaliação juridica do cp.ie é o Caixa Dois
Então, eu vou pedir que o senhor, na medida do possivel, me
responda objetivamente sobre fatos - aquilo que o senhor sabe, etc - para que a
gente possa desenvolver. Porque eu fiquei, pelo menos, com uma impressão de ter
realr'nente havido confuso entre o que é Caixa Dois e o que não é; o que o senhor
sabe Urna coisa que também me incomodoi.i muito fi as suas impiessOes
Então, eu queria que o senhor, na medida do possivel, me
respondesse com aquilo que o senhor sabe. O fato que o senhor presenciou,
mandou fazer, soube que fizeram. Porque é isso que realmente vai conformar essa
nossa avaliação.
Eu anotei várias perguntas aqui, eu vou fazendo: se houver,
obviamente, repetição, eu vou cortando.
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (
posso2
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadoL Pode Por favor.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente Para
sumarizar Talvez, pegardo. para surnanzar, o seçuinte então, em relação à
campanha de 2014 eu sei que eu entrei erri março... o que eu sai é que eu entre
em março de 2014, com até canto a cinquenta milhôes... ê assumidos. Quem vai
poder píecisar quanto disso foi gasto, é Alexandrino e Hilberto Alexandrino, junto
com [dinho Silva e Hilberto, junto com Joo Santa na
É o que a gente pagou na eleição de 7014 foi - oficial, certo7
Aproximadamente dez milhões, diretamente para a... para a campanha da Dilm
Teve um valor que Alexandrino vai poder precisar - acho que em torno de cinco
milhões do nacional, que foi para ela -, teve o pagamento via terceiros que pode ter
cheqado a dezenas de mdFiões, que a gente reembolsou mas que foi a paqaniento
oficial de terceiros e a gente reembolsou.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Quem cuidou disso?

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente):
Alexandrino, com Edinlio Silva.

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Ck
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dexente): Teve os
paganientos para coligações, que foram também alinhados Edinho com..
Alexandrino... com Ediriho Silva. E teve os pagamentos para João Saritana, que que eu saiba - loram os únicos Caixa Dois certo? Que... que foram alinhados de
Hilberto Silva com... é esses valoes todos. é safram de dentro dessa conta de
cento e cinquenta, de conta esta que ou digo que cinquenta milhões foi fruto de unia
contrapartida especifica, negociada em dois mil e nova.
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Que eu saiba, a Presidente Duma não conhece a Bogee
recursos, nem esses cinquenta milhões. Agora. ela sabia claramente que e5tava
lidando, na minha relação com eia, o assunto João Santana. Ponto. Para surnarizar

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado: Vamos ontão
esmiuçar, porque, como eu disse, os detalhes nos importam muito aqui, até para
que. depois. as defesas, enfim, o PSDB e o ministro possam dar a capitulação
jurÍdica para isso que o senhor está nos dizendo aqui.
Eu fiquei com uma diMda, o seguinte: como é que a gente ouviu
aqui dezenas, os mares enipreiteiros do pais, juntamente com o senhor, foram
ouvidos aqui, e todos eles. cada empresa, com o seu modis operand1' em relação ao
pagamento. Algumas de propina, em eleiçees anteriores não houve propina, pelo
menos até agora, na eleição de 2014 - dito aqui, pelo menos.
Então, em re1aço a Isso, o senhor formava essa conta-corrente, que
o senhor nos apresentou aqui, que é urra fomia especifica da sua empresa. O
senhor era presidente da hoId?r?g, entãct, a partir da relação que eu tenho com o
governo, das obras que eu tenho coii o governo, eu formo então essa minha contacorrente aqui. de X milhões de reais. Isso não tinha, portanto, um percentuai?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoentei. Não. Eu
não falei isso. Veja bem, até porque tem uma diferença. Você acabou de mencionar,
você acabou de mencionar que teve aqui com vários empreiteiros e eu não era
necessanamente empreiteiro. Quer dizer, desde 2008 que eu não cuido mais da
construtora.
Então, na minha agenda coi'n a Fresenta, na minha agenda com

Palocci, na minha agenda com o Guido, praticamente não tinham temas envolvendo
construtora, envolvendo obras e projetos. Isso... quer dizer, os pares... os pares, os
empreiteiros que vierani aqui falar. não... não era eu, os paies eram os executivos

SJD
StLT.*11

COARE

JU&

INClA DO SENHOR MARCELO BAHIA OÜL

.

-

8700!

da construtora, que tinham as relaçoes dele com os oulros, com o PT. wili os oi.t
candidatos do PT, governadores, senadores, por exemplo.
E, no caso da Odebrecht, a relação com o presidente, os caniiidatos
a presidente, estava, de certo modo, descontaminada de terna das construtoras,
porque era uma relação muito mais ampla. Então se pegar meus temas da minha
agenda com a Presédenta, com o Gukto e com o Palocci. vai estar lá: projetos de lei
para o setor agropecuário; projeto de lei para o setor petroquimico...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Eu falei empreiteira
só para contextuakzar - de modo genérico
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (deente) Não É
por isso que eu falei Na minha agenda...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Na foi so obra que a
gente...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoerile) Em
nenhum momento - em nenhum momento - a minha agenda pesidencial está
contaminada por nenhum tipo de acerto envolvendo qualquer tipo de obra pública Petrobras ou quatquer outro tipo de empresa. Nesses assuntos, eu não tive
envolvimento e. portanto, eu não tinha, eu não trazia isso para o âmbito da minha
relação com o governo federal.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado). Então, o sou contacorrente, de modo objetivo., o seu conta-corrente, não necessariamente, ele se
formava em decorrência dos contratos que a Odebreicht tinha com o governo
federal?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Eu falei
assim, o meti conta-corrente,. elo não se formava - fora as duas questões iniciais de
2009, que foram contrapartidas especIficas, feitas a podido de urna negoc3açáo de
um Refis, onde devem ter pedido á Odebrecht e devem ter pe'dtdo a várias outras
81
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empresas envolvidas no Refs, e a questão de uma linha de crédito. Ftro
houve um pedido de contrapartida especifica. Apenas existia uma relação arrtpla.
intensa, minha com Guido, com Palocci e, portanto, gerava também urna expectativa
do lado de la. de que eu fosse um grande doador. Essa.
Então, esse meu conta-corrente era mais um conla-corron'te interno,

49

meu, com as empresas, que, junto comigo, tinham se comprorrietido a fazer a
doação, do que o conta-corrente externo.
Então, por exemplo, o Palocci--- o Palocci e o Gurdo, eles sabam...
_ do que eles pediam para desembolsar. E.. Aqora, aias não sabiam as (antas
:ininteligível). Isso era uma coisa minha, com os diretores das empresas.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO Isso é uma perinIa em si
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente:': ... O
Palocci e o Guido,

e'es

sabiam... é... do que eles pediam para desembolsar. E

Agora. eles não sabiam as fontes da (ininteligivel). Isso era uma coisa minha, com
os diretores das empresas
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado:i: Não, tudo bem.
Fontes. Então, vamos lá. Quando eu digo que o seu conta-corrente era formado
pelas obras, eu não estou dizendo que havia uma contrapartida especifica.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoiante',i Não era
obra
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado): Então. sô um
pouquirho Não havia uma coritraparbda específica... Fiz...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT Idepoente:II Não era
obra.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): O. Fu uma obra, ou
fiz determinada coisa. X. Não é ,sso. 0 que o senhor está nos trazendo hoe é uma
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forrra. na minha avaliação, de doação legitima. O senhor tinha relaçã_oorr?,
recebido, podia, enfim, pedir mawr atenção para o setor A, B, ou C e eles acabavari
atendendo. Ou seja, uni modo legitimo, at& dessa relação ptiblico-privada.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentel: Com
oxcec.ão de... existia conta-corrente. Eu digo o seguinte eu separo muito bern O

49

inicio desse conta-coi'rente ficou contaminado por dois pedidos de contrapartida
especifica, no âmbito de dois pleitos que foram atendidos em dois mil e nove. Ai eu
não tenho corro não dizer. Isso foi contrapartida especÍfica Eu estava negociando
essas dtias questões e. no ãmnbito disso, foi feito esse pedido.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado): T, entao, deixa eu
entender sobre o pedo. Quando o senhor estava negociando. houve a
contrapartida. no seguinte sentido: nós vamos fazer isso e o senhor nos dá tanto. Foi
nesse sentido?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHI (depoentei: No
assunto dos sessenta e quatro, que foi gasto antes mesmo da eleiçâo de 201 D. para
aprovar a linha de crédito, o Paulo Bernardo solicitou sessenta e quatro milhões de
reais. Na verdade, eram quarenta milhões dólares, que depois eu... eu baixei para
trinta e seis. que, transformado em reais, foi sessenta e quatro milhões de reais.
E a Guido, no ãrnblto da Sprovaçâo do Refís, onda ele estava
negociando comigo e vrlas outras empresas, certo, numa... numa reunio, sozinho
comigo, ele não falou assim: "Eu vou te dar...', Pra eu te dar o Refis, eu vou dar....
Ele... simplesmente, ele estava numa negociação, numa reunião pílvada, e ele
colocou no papel e falou: 'Olha, eu tenho expectativa.' Então, ele estava negociando
comigo isso - esse é o único terna da minha agenda com ele. Ele disse: Eu tenho
expectativa disso." Foi o que ele falou. E eu... obviamente, isso é uma contrapartida
especifica, porque eu estava lã para discutir esse tema.
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A partir dai, eu nunca mais tive uma conversa sobr_.uiitt*rtl
especifica com o Guido, nem ele me deu nenhuma sina lização. Jamais. Mas eu não
tenha corno negar que houve dois pedidos de contrapartida especifica no
nascedouro dessa minha relação, que foi em dois mil e nove.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): lá. Mas só para
deixar claro. A sua avaliação, então - e ai a gente volta na questào das irnpresses
- é de que aquele pedido de cinquenta milhões...
Porque. veja. Ministro, só quero explicar para deixar niuito claro,
porque para o
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral) Doutor Gustavo, Vossa Excelência já está indo...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Não, ministro, não é
isso. Então, eu vou contextualizar. O que está me preocupando uni pouco...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral). A testemunha respondeu muito claramente estava negociando uma
medida provisória com o Ministro da Fazenda, que tem a chave do cofre. Na retinião
especifica para tratar dessa medida provisória, além de tratar da medida p.ravis.oria,
vem o pedido ou a expectativa de receber cinquenta...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado:' Mas isso que eu
queria entender. Ministro - só um parêntese aqui. Se esse contexto.. eu acho que é
importante... os detalhes nos são importantes aqui, se o senhor me permite.

Havia urna converse sobre campanha eleitoral de 2010? Porque isso
é urna coisa. Ou. siniplesni ente. estamos aqui negociando e vem um bilhetinho aqui:
Olha, a expectativa., É diferente isso. Por isso que eu estou tentando me apegar
nos detalhes
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (c
eleitoral): Eu não estou entendendo a diferença. porque a testemunha já incou
que. emLora essa negociação tenha ocorrido em 2009, esses cinquenta milhões não
foram utilizados...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (adsogado'i: Sim.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral).

porque vinham no carimbo do põe-italiano, que sena o Ministro Guido.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Eu vou seguir, então,

de modo objeüvo.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-ge(al
eleitoral): Eu agradeceria.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES iadvogado) Vamos lá Então
vamos l,
Ok. Então, houve esse bilhetinho da expectativa. E o senhor então
diz que não foi utilizado na campanha de 2010 e que isso ficou no seu conta
corrente Estou certo até aqui?

Ib

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Conta...
Guido... é... Guido tinha comigo esse crédito de cinquenta milhões.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES ladvogado). Então, de forma
objetiva. O senhor disse isso para ele? 'Guido, o senhor tem cinquenta milhões aqui
comigo, vai usar quando precisar". Isso foi dito?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente)í

Foi

Claramente
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Ok. Ai, então, van'os
á campanha de 2014, que é o que nos interessa. Nessa reunião que o senhor teve...
o senhor primeiro falou a reunião foi em maio, foi isso?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depo nfe:

veja

bern. É importante dizer o seguinte: eu devo ter me reunido com o Guido dezenas de
vezes: cinco, trinta, quarenta. cinquenta vezes.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadoi: Desde então?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) È
veja bern. Enlâo, ó... minha., é.. entre Guido e Patocci, eu me reuni cern vezes.
Ento, n.o é..
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado: Para tratar de Outro5
temas. Eu estou perguntando sobre esses cinquenta milhões.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente'): Não. Por
isso que eu digo: esse assunto morreu em 2009- Esse assunto, ele passou a ter um
crédito comigo. A paflir dai, a minha relação com ele passou a ser o se... uma
reIaç.o ampla. Ou seja, ele sabia que a gente tinha os cinquenta milhões. pelo
menos, mas eu... eu levava varios temas - interesses empresariais legitirnos, e tudo.
E 5enlpre, quando... e ele criava uma expectativa, tanto que. quando o saldo
quando cregava perto da e$eiç.o, ele: "Olha. Marce'o, estou contando com vocé.

lo

tá?" E ai eu já negociava com os meus empresános e tinha um saldo no conta
corrente para as necessidades dee Então, ele sempre ia e me pedia 'Marcelo.
Jao Santana e isso e aquilo'.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES {advogado): Mas é importante se me permite -, de forma, de novo, obpetiva. Então, ele sabia que tinha o crédito de
cinquenta milhões com o senhor"
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadol: Sabia.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado) Em 2012, ria
campanha isso no foi solicitado nada'

1: Si[)
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ':depoetc:i:

rrnl

quatorze?
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadoL Dois mil e doze.

lo

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoentel Não. Em
7012, foi 545 que acontece o seguinte, ai, por urna dinãmica, lá Eu nunca cxientei
Hilberto a isso, mas por alguma razão que ali foi feito, eu.. eu. O que o Gukto me
pediu, até março de 2014. o Hílberto sacou da PÔs-ltIta, não sacou da canta
italiano. É isso o que eu... Não sei por que ele fez isso - nem me atentava para isso.
Então, ele ileixou para sacar da conta italiano na eleição de 204.
Por que ele fez isso, eu não se' Eu não controlava isso Eu, na verdade já tinha
eu linha uma preocupação com o sakia total
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado;i: Então, vamos lã.
Seguindo, então. O ex-Ministro Guido Mantega sabia quanto ele tinha de saldo corri
senhor em 2014. ou essa era urna questão sua com o seu grupo?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). Não. A...
a... a uru.., o valor que ele sabia, com certeza, era os cinquenta. Está certo? O resto

00

era urna coisa meio fl.uida. Ele sabia... é... é... da dimensão. Então... eu corria.., eu
ne... eu... eu regociava com meus empresàrios, eu tinha aquilo. E ele sabia mais ou
menos da dimensão, sÕ que ele nunca pro... ele sô ia procurar... se preocupar, 5e o
saldo zerasse. Corno o saldo nunca zerou, entendeu?
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Mas. então, quem
monelizava as relações era o senhor? Fora esse pnrneiro bilhete. de cinquenta
milhões...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT :depoente:i Não, não
tinha rnonetização das relações. Na verdade, o seguinte, o que aconteceu? Vamos
lá. O que que esses valores são? Os cem milhões, por exempb, elo sabia Os com
milhões do pós-iltáka, ele sabia - por isso eu diga que é fluido
87
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Na questão dos cem milhões, ele, em 2013, mais ou
siriakzou: 'd, Marcelo. eu vou precisar ai um recurso grande, e tal Eu conversei
com ele. e aí nós acertamos esse incremenlo no rne crédito. de cem milhões, que
foi o que eu botei ai.

lp

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES i:adv&ado:: :ininteligivel) isso era
um relacionamento interno?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRE.CHT (depoente). Não. É
relacionamento iniorno. Ele não sabe Ele sá diz que tinPa expctahv2 de cem, eu
botei cem.
O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT idepoente:i O vinte e
sete..
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES 'advogado): Só. so um
pouquinho Desculpa. Ministro, sõ poituando, para a gente não precisar voltar.
Então, o senhor teve urna conversa com ele, onde foi onversacio 5obre cern

milhões E iSs&
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depcnte: Não...
FOL.. Foi... Foi conversado sobre a expectativa dele. E a gente... e gerou a
necessidade de cem milhões, que esses cem milhões foi assumido pela Braskem,
por conta é... na minha relação com a Braskem. por conta do Reiq

Os vinte e sete, que foram assumidos pela Odebrecht Re.alizaçoes
Irnobilianas, área urnobiliria, esses vinte e sete, eu não conversei com eles sobre
vinte e sete. È. na verdade, esses vinte e sete, eu a criei a conta com o... o... o
cara: Õ, você vai botar aqui". Negiei com ele e estavam lá os vinte e sete.
Então, eu não sei precisar se Ele sabia dos cem, não sei se elo
sabia dos cento e vinte e sete. Ent&deu?
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advoqado: Euu.. 't tentar utilizar rrelhor as minlias perguntas.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente: Mas ele
sabia da dimensão. Ele só estaria preocupado se. na verdade, começasse a faltar
dinheiro Corno ele sabia que tinha canto e cinquenta, nunca chegou ao ponto de

ao

faltar.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado). Agora eu vou...
Ministro, desculpe-me de novo, eu vou tentar separar, para ser ur'n pouquinho mats
rpido Eu vou sepaar em dois grupos as minhas perguntas Primeiro eu vou tratar
de crédito Não vou tratar da forma como o senhor fazia - Braskem, Construtora
Norberto Odebredit -. eu vou tratar de crédito aqui.
Então, o senhor, objetivamente, teve uma reuno com o ex-Ministro
Guido Manleja, onde ricou acertado então, de que haveria um crédilo
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente:': Não. Eu
no acertei crêdito eu disse o seguinte: errt.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado':; Ele disse que tinha a

o

expectativa...
O SENHOF MARCELO BAHIA ODEBfECH1 (depoerite): Erri algum
momento, ao longo de 2013 - e nào foi urna reuno provavelmente sefiam uma

Ou

duas reuniões
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadoi: Em dois mil e treze?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Em dois
mil e treze Ele chegoi para mim e disse: Olha. Marcelo, eu vou precisar do apoio
de vocês. Pó. vocês são empresas que estão sempre com a gente, grandes
parceiros.." E tal, e tal. Aquela história de sempre. Eu vou precisar do aio de
vocês para a campanha de 2014. entendeu?" Eu falei - e ai a conversa vai: 'Não
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é.....Isso não se resolve numa reunião, porque não é urna negocia_o

iík

E... é urna questão de um valor que eu vou disponibilizar para ele para a ele içãc de
2014. Ai. você vai negociando lã, e chegamos num numero de cem milhões,..
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado: Chegaram vocês
ois ou cheqou a ernpresa?

eirlo

O SENHOR MARCELo BAHIA OOEBRECHT depoen1eJ. E.
chegamos nós... chegamos nós, lã. ObvIamente, é o seulnte: a gente

preza muito

Eu não posso decidir pelas empresas Então, eu jã tinha negociado internamente,
para poder sentar lá. Veja bem, eu não posso chegar e dizer assim, que a
Constnjtora, a Bras.kem, vai pagar, porque eu não sou empresário delas. Eu não
posso assinar o cheque por terceiros.
Então, eu tenho... smpre tive o cuidado de ao... ar'ites de seiiai
com o Gudo - tanto que assim: ele me sinalizava, ai eu ia internamente: "Olha,
como Ó que est? Ai, depois que eu resolvia internamente, eu ia conduindo a
conversa com ele. Aí. em algum momento, ao longo de 2013, nõs... é... fe'charnci.s
que, além dos cinquenta que ele tinha comigo, e ten.a mais esse cem - em algum
momento, ao longo de dois mil e treze. E esses cem acabou sendc'
respon sa bil idade da Braskem, por conta de que a Braskern... é... tinha ocupado
muito minha agenda com esse ass4Jnto Reiq, é... tinha, eu sabia que, na cabeça
dele, ele tinha ajudado - ele não falou, mas eu sabia que, na cabeça dele. ele tinha
ajudado o setor petroquirnico com o assunto Reiq

O DOUTOR GUSTAVO GULDES u:advoqadD:: Sim, isso, oe novo, é
é ontério que o senhor fez.
O .SENFIOR MARCLLO BAHIA OL)L]HLCIII idepoentei lrieíflo
interno.
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Tã._Ent."i
definiram então, que vinha com o saldo de cinquenta e haveria mais...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentei: Cem.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advo9ado: Mas cem milhões,
que era a expettativa que ele lhe disse que tinha para a campanh3'7 F
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoeritei. Ai... ai foi
construindo - não sei assim se no inicio era mais - foi conslruindo esse valor e
chegarnos juntos a esse valor de cem. ande sô tinha. ininteligivel).
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES I:advogado): Ele sabia, então, que
teria a dIspo41ibilizaço de cento e cinquenta milti.'es?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente); Sim Sim
O que eu não me recordo preósameite é se os vinte e sete que eu já tinha
arrancado da Áea de Relações lrnobihnas, ele sabia desse valor Isso eu não me
lernti ra
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado:i: Mas o vinte e sete
esta Conhido nos cento e cinquenta?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente): T.
Porque... não, não. Não, não, não. Não, não. Porque é o seguinte: é cinquenta, cem,
vinte e sete... SÓ que antes, até março ele já tintia usado urna parte: ele tinha usado
quase que vinte.., vinte e cinco e alguma coisa.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Então, a rigor, se me permite.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoantel Claro
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): São cento e setenta e quatro?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depU1. Cent
setenta. É...
O SENHOR MINIS 1 RO HERMAN BENJAMIN corregedor-ger2l
eleitoral): Sim
O SENHOR MARCFLO BAHIA ODEBRECHT 1depoente Cento e
setenta. cento e setenta e pouco, eirtado com o Gudo.
O SENHOR MIN'3TRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral:': Certo
O SENOR MAP':ELO BAHIA ODEBRECHT (epoentei E com o
Palocci tinha sido acertaio mais. No total eu acetiei. entre 2008 e 2014. a valores
hist&icos, ao reclor de trezentos milhões. Foi a minha reIaço...
O SENHOR MNlSTRO HERMAN BENJAMIN Icorreed orceal
eIeitoral)- Senhor Marcel':, sÕ pa'
O SENI- )R MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Que é a
Planilha Italiano e a Pó5 tãlia.
.

0 SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): ... enterbcler. Ou seja, para 2014, conforme a pergunta do Doutor Gustavo,
havia cinquenta milhões que não tenam sido usados lã atrás. mas estavam
disponibilizados para dais mil e quatorze.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentei: Perfeito.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral) Cem milhões, que seria dinheiro novo nessa conta-corrente E depois,
mais vinte e sete É isso?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoentei: E que
esse vinte e sete acabou sendo usado, em grande parte. antes da eleição de dois
mil e quatoize.
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (c_gedor-geral
eleitoral): Eu sei. Mas, em tese, era para as eleiçôes de dois mil e quatorze?
O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECI-IT depoente): Em tese,
entrava na conta de dois mil e quatorze.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral

1
081

Ieitoral. E, portanto, além de negociar com o Ministra Guido. a senhor negociava
também com o Ministro Palocci. É isso?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não.
Palocci... e acabou..
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-ge(al
eleoraI): Eu digo, esses vinte e sete milhões tarnbéni foram com o Ministro Guido?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoonte) Não, riâo,
não Não, ruão, no Esse esse cinquenta esse cinquenta, sim, foi fazer Parque
é O segir'ite:

eu tinha, até 2011, apenas a Conta Italiano Essa Conta Italiano, que

foi ao redor de cento e setenta milhões... essa Conta Italiano... Aí... esse valor
preciso está ai, mas essa Conta Italiano, ela tinha Irés divisões, certo? É... uma
divisão que era para resolver os temas do PT: outra que eu acho que é nielhor ficar
por enquanto em sigilo. tã? E a outra que era gerido por... é.. por Guido, ta? Que
eram

05

cinquenta milhões. O Guido eram só os cinquenta.
Aí quando... eu sÓ tinha essa Conta Italiano. Quando o— o... o

Palocci sa . sai... acabou... saiu da Casa Civil, eu encerrei os créditos na Planilha
Italiano, eu nunca mais negociei com o PaloccÃ - porque, a partir dai. a Dilmna definiu
como reu interlocutor para tratar de... é... recursos, tudo, o Guido - então, a partir
dai eu nunca mais negociei com o Palocci incrementos no valor da Conta Italiano, e
tinha o saldo..
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): O senhor disso PT,
sigilo e Guido Era Guido aqui, Ou era Palocci'
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEURECHT (dep te):, n
Na conta..
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (adQogado): Conta Italiano?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Na Conta
Italiano na Conta Italiano, eu tinha três 5aIdos, Um era PT, que era definico por
Ø

Plocci, o outro era sigilo, tarnbèni definido por Palocci - sigilD. que eu digo, quenão
é... não está na ação e é do relato.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não preci5a.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado). 0k.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT idepoente): Está no
relato Eoterceiro
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor-geral
eleitoral): Se não é relevante aqui, não precisa narrar.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente): É jSSü E

.

o terceiro ponto, que era.. estava na Conta Italiano, mas era gerido por Guido, que
era os cinquenta.
Aí quando a Duma definiu que o meu inteílocutor passaria a ser o
Guido - isso se deu a partir do 2011 -, aI eu encerrei, nunca mais convesou sobre
Paiocci, sobre incrementos - até porque ele não tinha mais delegação dela. E eu
abri a Conta Põs-Italia. Sã que ele ficou com õnquenta milhões dele, que tinha da
outra conta.
Então, na Pós-Itália, eu não negociei Eu, eu e ele acertamos a
valor para 2014, de cern. Tinha um valor de vinte e sete, que eu não sei,
riecessanamente, se eu já tinha fechado com ele, mas eu acertei internamente. E
tinha os cinquenta, que vinha do assunto do Refis.
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): E esJc vin' e
ele... ele...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT idepoente Veja
que

não tem nada de construtora nessas ações.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado Não, tudo bem

p

c

Enfim, como eu disse. roi sÕ urna.., uni termo que eu usei, mas não não imporia se
construtora, petroquinhica.,. Não Importa de onde venha...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Eu acho
que tem uma diferença grande da... da
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado:'. Não Porque não é
propina aqui, não é?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ídepoente: Fntào é
'so Corri exCeção do assunto do Refis, do que (ininteItgiveI)
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advo'ado: Eu preciso entender,
Ministro - desculpe, mas é relevante, na minha avaliação. Se o senhor entender que
não, o senhor pcxle me corrigir Corno é que se forrnarri esses créditos2 Se

E

realmente uma
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI ':iuiz auxiliar): Essa é uma
pergunta minha, não é, Doutor Gustavo?
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Eu não me recordo
da resposta Desculpa.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
IeitoraI) Mas eu me recordo.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI juiz auxiliar): Inclusive, o
Doutor Marcelo comentou que isso era feito a partir de uma própria (ininteligível).
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Mas é7 iyui1LC1 n
co meço e ele disse que não. Se era meio por cento ou um por owto,
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geiaI
eleitoral): Não. Não e um por cento. Ele não disse isso. Aqui. agora, é ape.ras o juiz
tentando colocar as perguntas do advogado..

op

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advoado). Não. Eu sei disso
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eIeitoral):.. para evitar repetições.

O que a testemuilha disse 6 que tirante

OS

Ciflquerta niilrióes,

sessenta e..
O SENHOR MARCELO BAHIA ODE8RECHT i:depaer'Ite:l: Quatro
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedorgeral
eleitoral): .. e quatro milhões, este valor de cem milhões... Primeiro, a testemunha
fazia uma verificação interna entre as várias empresas da hoId;rg. Já com ess1
infomiação. sentoi corri o Ministro Guido e, a partir dai, chegouse a - não numa
única reunio precisa, mas num conjunto de reurões - este valo' de cern milhões
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Foi uma
resposta longa, até.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN icorreqdor-qoral
eleitoral): Me corrija se foi isso mesmo.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Inclusive,
comentando cada urna das empresas do grupo, se é de geração de energia, se
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral):
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Agora. se houver uma...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advoqadol Não, tudo bem . que
eu ainda contrnuo com dúvida em corno isso efetivamente se formava: parque eu fui
recebido tantas vezes, então há um ctédito de tanto. Porque ela está realmente meio
fluida, corno o senhor disse. Mas tudo bern. Eu vou seguir então.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dopoente): Mas à
isso. N.. não havia vincutaçâo especifica. Fora esses dois temas là atrs, de dois
mil e nove.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Tã.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). SÓ que é
aquela história que eu digo: quanto mais o empresário.., se eu me reunir com o
Ministro dezenas de vezes, levava pleitos. Por mais legitimos que sejam meus
pleitos, e por mais que seja de interesse público, na cabeça dele, ele estava
ajudando a gente. Então, criava uma expectativa também de que... quando ele veio
e me pediu uma expectativa de cem rnilhõe5 à porque, na cabeça dele, ele tambeni
tiriFia ajudado muito a Odebrecht a crescer, a fazer isso,. É isso Essa ê a relação.
infelizmente ou felizmente, que havia entre o politico e o ernpresària.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Tã. Vamos lã. então.
Quem definia se o pagamento era por Caixa Uni ou por Caixa Dois?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente:i Eu não
nunca procurei saber... Eu nunca procurei... é... Na verdade, muitas vezes, quem
definia eram eles mesmos. Porque, na verdade, não era nem eu. nem o Guido que
operaconalizava. O Guido, apenas... o Palocci dizia assim: "Marcelo. o Brani - que
era o assessor dele - vai procurar o seu pessoal.' Ou o Juscelino, que era o
assessor anterior.
O Guido, não: o Guido só usava o João Santana e a Vaccan. Ai, o
Vaccari entrava em contato com o meu executivo, que ele tinha relação, e eles
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aceítavam Muitas vezes, a doação era oficial ao PT Por exempib, o

mo

doações ao PT.. é... a pedido do Guido, fora de campanhas eleitorais, que siam
dessa conta - porque era pedido de4e.
Então, eu nunca procurei... Na verdade, é aquela histn.,. eu nurca
procurei se... me informar. Porque a geme trata'va a quosto do Caixa Dois de urna
maneira, infelizmente, tão natural - porque não é ai que estava a ilicitude -,
racionalizando como a gente raonalizava. que. pra mim, fazia indiferença como era
que... que... Na verdade, o meu executivo se reunia com... o... quem ele indicava e a
pessoa direcioiava: Caixa Um, Caixa Dois, como era a forma de pagamento.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): T. De modo
objetivo, então, porque, inclusrve, isso pode instruir os outros depoimentos.

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT epoente). A pessoa
que vai.. a pessoa que vai poder responder a 2014, pecisarnente, essas
informações, sào ro que tange a Edinho SilvaCaixa Um - Caixa Um - e terceiros,
que depois foram reembolsados por nós e à Cohgaç.o, é Aexandnno. E, no que
tange a João Santana. é o Hilberto Silva.

4

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Tã. Então, em
relação aos cento e cinquenta milhões de reais, o que foi papo de Caixa Um ou.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dep'oente): Eu não
sei 5e foi.. eu não sei se chegou a ser... cento e cinquenta é o saldo que eu tinha
em março Eu não sei se... eu acho que não chegou a gastar tudo até 2014, até
pelas limitações que tem para desembolsar.
Então, eu acho a gente acabou a eleição ainda com saldo ei com
ele.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Uma pergunta
voltando um pouquinho ao fato ao corneç.o da pergunta O saldo que o senhor
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tinha.., porque aqui nós estamos discutindo campanha presidencial cl_2014. O "IUU
que o senhor tinha era com o PT?

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentel: Não. Cern
Guido... Com o Gutdo..
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES 1advogado Quando digo PT, é
sirri. com o partido, com o

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT Cdepoentei: Não.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDE.S (advogadol. Não?

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não. Eu
considerava na minha (elação com o PT. mas P1... é aquela histía que eu falei: pa
mim, até o início de 2014 - até o i*io de 2014 -. o que eu sei'itia era que era PT.
Quando o Guido me pedia ele pedia para Vaccari, e isso tudo
Quando chegou em maio, houve uma perfeita divisão. PT para um
lado, campanha presidencial para outro. E o Guido me disse: Õ. seus recursos
agora vão só para a campanha presidencial".
.

0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES i:advogado;t: O senhor transportou
saldo e direcionou ele para a campanha presidencial?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Não
transpo'tei. Ele sõ disso que a partir cia. não seria mais para Vaccan. seria para
Edinho Silva.

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advaiio): 'íà. Só para deixar
bem registrado esse valor dess.a sua conta-ooaente, ele poderia ser gasto em
qualquer coisa que o Guido pedisse

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): É. O que
Palocci pedisse, antes dele. e depois, o que o Guido pedisse - qualquer coisa que
ele me pedisse.
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Seja

effl

po n

eleitoral, seja em pei-iodo eleitoral, seja... do que fosse. quardo o Guido lhe.., o
Palocci antes ou o Guido depois. o senhor tiraria dessa conta-corrente sua e fana o
pagamento? Independente do per iodo e do ano?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODERRECHT •:'dcpocnte:
Independente do período e do ano.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (adogedo). T.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBREGI-IT (depoente) Não
que5tionava
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogedol. 0k.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Não
Muitas e muito desse pagamentos ou riam sei para onda foram, porque &e pedia
para algum assessor . É, no caso de Guida ro, nias no caso de Palocci. ele pedia
para uni assessor acertar com o meti. Acertava e eu nem sei para onde è que foi
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Então, em relação a
2014. aos cento e cinquenta milhões que o senhor tinha de crédito, o senhor não
sabe se tudo foi gasto. ou não?
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Eu acho que não foi
gasto tudo, até porque é o seguinte: o fato de eu ter o crédito não significava que eu
tinha como desembolsar esse crõdtto. Isso é evidente. por exemplo, quando ele me
fez a questão de que: 'Marcelo... Porque. na c.abeça dele, ele tinha um crédito
comigo - ele tinha cinquenta milhões e tinha acertado comigo mais cem r'nifliões. Ai.
ele vai e me pede maus Caixa Uni pra Duma. Eu falei: "Guido, eu sei que eu tenho
uni crédito com voc4, mas eu não consigo maus desembolsar Caixa Um Se vOcé me
disse quer é João Santana, tudo bem' AI ele falou Não, João Santana já está
atndido' Então, eu falei...
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Enão.

4,WAdu

senhor disse assim para ele: Eu não posso mais desembolsar Caixa Um. qual foi a
avaliação que o senhor fez? Por que o senhor respondeu isso para ele?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente: Não. Não
podia, porque, corno a gente estabeleceu urna.. Como é que era a nossa
sistemática' A gente estabe'ecia - eu denia, junto com outros ernpresnos, mas
uma decisão, no final, minha - qual era o limite nosso de doação oficial para cada
eleção. Pela penalização que tinha, na rnidia, essas doações. Então, a gente definia
o limite global. E definimos um limite...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadoi: Não tinha a ver com
os dois por cento, do limite da pessoa juridica?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoerIteI. Não.
D'efinia
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado:i: O senhor sabe que o
limite era dois por cento? Não tinha nada disso?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não, não,
não. Definiarros o limite que a gente qLaeria que a gente quena aparecer como
doando.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadol: Tá.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente).: Ai a gente
botava um limite para o primeiro turno: sabia que ia ter um aperto e queria ter uma
folga para o segundo. No caso de 2014. foi mais ou menos.., era setenta, acho que
foi para noventa, acabou cento e vinte rniIes, mais

Ou

menos.

E.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): De Caixa Um?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT
cloaç.ão oficiaL

O DOUTOR GUSTAVO GLJEOES (adogado): De doaç.o oficial?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoentei
?

1550

gente limitava o seguinte eu e a'guns ernp(esãrios do grupo definiarnos o seguinte,
b. Esse ó - definço minha no final - esse é a valor máximo que a gente vai doar
oficialmente'
E em alguns casos a gente. inclusive eu, procurava
O SENHOR MINISTRO HERMAN AENJAMIN corregedor-geral
eleitoral): Doar oficialmente para...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ':depoente:l: Tudo

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor geral
eleitora): Para todas as campanhas?

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dpoente: Todas
Todas.

a

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN Icorteqedor-qeral
elettoral:r Sim

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT {depoente}: E em
alguns casos a gente entrava no mérito de dizer, por exemplo: campanha para

governador, não pode ser mais do que quinhentos mil
Porque, senão, como a gente era muito descentralizado, se
gente... se a gente não definisse alguns limites, o pessoal chegava e doana cem.
duzentos, trezentos, qtiatrocentos, quinhentos, um milhão.
E aí começava a distocer Imagine o seguinte: um empesai'io lá da
Bahia acerta com determinado candidato um milhão O cara do Rio - oficial. Ai o
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cara do Rio está negociando com o... o candidato dele, ai o candiddtv_d'ele._ 1
Vocês estão doa rido um milhão para o cara da Bahia: vocês não vão doar um milhão
para rnirnT
Então, a gente estabelecida um limite de doaço. Esse era um dos
outros problemas que a gente tinha Por isso que a gente, às vezes, a gente podia

40

ter doado mais oficialmente e não fazia para não aumentar o tamanho da conta
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES {advoga4io): Tà. Então, ele lre
pediu mais dinheiro e o senhor disse que: por Caixa Um, não podia mais fazer?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente:l: É. Eu
dis5e

que por Caixa Um não podia fazer. Ai eu falei 'Guido é... é ak, João

Santana. Mas ai ele falou: Não, Marcelo, você já esfa atendendo João Santana.' E,
ai... ai, veja bern, surgiram duas questões - surgiu a questão de.. - de coligação, e,
ai, vem a questão de terceiro Talvez não tenha ficado claro o seguinte, essa
questão dos terce4ros surgiu como oporlunidado mais ou menos em agosto. Por isso
que o Alexandnno vai poder esc$arecer.
Cono a gente tinha essa pressão do Edinho pra Caixa Uni, eu tinha
um saldo cern o Guida, mas não podia atender, ai foi que apareceti a hist5ria dos

Õ

terceiros
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES 'adadol: Quem escolheu essa
forma para canalizar dinheiro para a campanha?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoeritel: Não,
inclusive eu... eu sugeri, com uma ideia: 'Olha. vamos encontrar terceiros e a gente
reembolsa eles.'
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado:i O

se'a. r'iO houve

um pedido da campanha para dizer "Pague por tais
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT
campanha...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado).- Vocés...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dePoente): A
lp

campanha
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES i:advogadoi A campanha pediu
dinheiro e vocé...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Nào, nâo.
A campanha pediu Caixa Uni.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): T.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): O Guido
pedii: Õ. preciso de doação oficiaL porque eu tenho despesas oficiais." E... Além
de João Santana, eu preciso de despesas ofivais." Eu falei: "Olha, esse é o nosso
lirnite.'
AI, uma das coisas que eu imaginei foi: vamos encontrar terceiros e
a gente reenibolsa eles.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
aIitoraI) O senhor se recorda do no.'na dessas empresas
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Unia
delas eu me recordo Agora, eu eu no sei o seguinte ela está. eu não sei a que
ponto esse é uni dos temas que o Ministério Público está.. está investigando. E que
urna
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Mas esse tema está
relacionado diretamente com a ação eleitoral.
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (ccg&ge 1
eleitoral): (mi nteli uivei) diretamente com... (rn intel igivel).
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depaente): Urna
dessas.. Ai, veja bem, uma dessas empresas.. Porque, ai, eu também n.o posso
precisar se foi exatamente para a campanha da Duma, mas eu acho que urna das
empresas que a gente usava muito - passou a usar muito - e com quase certeza,
'

também a gente usou na campanha da Duma foi a Itaipava.
O SENHOR MiNISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geal
eleitoral): Aquela da cerveja?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentei É
inclusive, vazou; vazou isso. Então é... foi uma dos. . urna das empresas que a
gente usou Eles faziam a doação...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado): Operacionalização de
vocês. Vocês escolheram a Itaipava...
O

a

SENHOR

MARCELO BAHIA ODEBRECHT deponte'.

Escolhemos a Itaipava. Esse... essa... é... a .Itaipava e outras empresas Eu conheço
a Itaipava, ela fazia a doação oficial e a gente encontrava urna maneira de
reembolsar a ela.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Ok a...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT :depoente:i: Ai foi
que... é... ou seja, eu tinha um problema de que eu não conseguia, na verdade.., é...
operar... é... os créditos que eu tinha prometido. Eu não conseguia doar aquilo que
eu tinha acertado. Ai suigiu a Itaipava. Ai. eu acho que ele usou Itaipava e usou,
talvez, alguns outros terc$iroS. Mas eu no sei precisar o quanto foi de cada
empresa, pra assistir campanhas. Porque quem.
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN
eleitoral): Quem sabe sob,e os terceiros?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECI-IT (depoente): Para a
campanha de DIma, o Alexandrino. Mas lembrem o seguinte: essa mesma demanda
de Caixa Um, também havia de governadores, que artavam Com os meus
'

executivos, Alguns também precisavam mais Caixa Um, e a gente (irlinteligivel).
Então, os terceiros tarnbm aram usados para outras campanhas,
que

eh

no teiiho o controle. Agora, no da campanha de 2014, quem sabe quem

eram os terceiros é o Alexandrino.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Ok. Em relaç.ão a.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECI-$T (depoente): Porque
ele acertava com o Edinho. e ai, quando o terceiro fazia a doação, o Ed,nho sabia
que. na verdade, aquela doação era parte do nosso acordo, porque a gente estava
reembolsando a empresa
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado:i. Em relaço a João
Santana, o senhor disse, então, na conversa, de que falou: ). o João Santana está
resolvido. Mas, só para eu entender, de novo, porque os detalhes...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT 4depoer'ite): No,
raquele momento, ele falou: No, Náo precisa de dinheii'o para João Santana
agora. Vc.cés esto resoIvendo. É que, naquele momento, ele precisava de Caixa
Um.

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES iadvogadj: Ok. Só para
eritenider. porque os detalhes rios são importantes aqui. Ele lhe disse, em relação a
João Santana: "Nós precisamos pagar tantos milhóes ao João Santana?

OU.

O SENHOR MARCELO BAHIA ODE BRECHT (depoente): Ah... Não.
Ele dizia. Várias vezes: 'Ó. pague tantos milhões: pague tantos rnhIhões. Mas João
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CO

mais dez, eu preciso de mais vinte...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Certa. Mas na
campanha relativa a 2014, quanto que lhe foi pedo7 de modo objetivo? Quanto que
lhe foi pedido para pagar o João Santana em dois mil o quatorz&

4f

1

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). Não. Eu
não me lembro. Mas é o que eu estou dizendo: o Hllberto tem essa lnfoi'mação. Eu
não me lembro quanto foi para 2014. especficamente. Agora, eu sei que grande
parte dos nossas recursos - e a Planilha Italiano mostra - eram grande parte..
existia um entendimento dentro do PT - todo mundo sabia - de que a gente era
responsável por grande parte dos pagamentos não oficiais pra João Santana.
Então...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES adva9ado) Que não
necessanamente relativos à campanha.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente: Não.
várias
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Porque o senhor
disse aqui que eles faziam campanha no exterior.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT :depoentelL Vr*os
Várias. Agoa Inclusive, dois mil e quatorze
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado): Então. E por isso que
eu estou lhe perguntando Sobre 2014. Alguem...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Eu não
tenho a inforrnaç.ão.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) ... chegou para o
senflor e lhe disse:
107

SJD

COARE

&tLrirAJ J :14

AUOIÉNCR 00 SENHOR MARCELO BAHIA OOESRECHT

-

r

-

8727

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ':depoei tj.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Doutor Marcelo.
Odebrecht, eu preciso pagar tantos milhões ao João Santana o senhor pode
pagar? Houve essa conversa?
O SENHOR MARCE LO BAHIA ODEBRECHT depoentei Houve

õf

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Como foi?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Houve
Houve, e ele pediu. O Guido pediu. Agora eu n.o me lenibro o valor, mas deve ter
sii0

algo de vinte, trinta ou quarenta milhões. Mas
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado)i: E ele pediu para o

senhor papar

iSSO

por Caixa Dois?

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não. Ele
pedia: 'Pague ao João Santana'
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogadoi: Ê isso. Tá.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). E...
Pague ao João Saritana'. Então, obviamente, que é aquela história. quando eu digo
que ele e a Presidente sabiam do Caixa Dois do João Santana, é porque quando
vocé vê um pedIdo desse e você vê quando a ganhe doou, é Óbvio que é Caixa Doas
Eu náo precisava de... E, óbvio, que o que eu estou dizendo é o seguinte: quando eu
digo... por que é que eu digo? Eu nunca cheguei para o... - até porque eu falava por
telefone - eu nunca cheguei para o meu executivo e dis.se: "Õ, pague via Caixa
Dois. Mas é õbvio que eu sabia que ele estava pagando via Caixa Dois, porque
aquilo ali nâo era...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado: Alguórn lhe sse...
nessa conversa, o Guido lhe falou: 'Preciso pagar. seja la o valor que for. para a
campanha de 20141 Ou simplesmente falou: Pague ao João Santana?
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O SENHOR MARCELO BAHIA O!DEBRECHT (depoe_t:

Dvi

mil e quatoíze, ele sabia. O Guido. a partir de maio de 2014, tudo que ele me pediu
de recurso foi para a campanha de dois mil e quatorze.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadot. Quando que foi essa
conversa com o João Santa na? O senhor lembra?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). Frarïi
vàrias conversas. Veja bem, As Vezes

BU

la lá pra urna.., pra uma reunio, ai. no final

da reunião. ele falava: Marcelo, precisamos dar para aquele amigo mais dez,
pre'cisamos dar para aquele amigo mais

CiriCO

precisamos dar para aquele amigo

mais dez... vinte.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogada: Está ok Aq{)ra, se
esse valor - iiltima pergunta, Ministro - se esse valor era referente a dois nil e...

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-.qeral
eleitoral): O doutor pode fazer quantas perguntas quiser.

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado). Náo. não. A Ultima
pergunta sobre o tema.

40

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-getal
eleitoral): Sim. sim

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Para não parecer que
eu estou e-flato, aqui. É porque realmente eu estou cm diivida nesses detalhes.

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não. Aqui. o senhor sabe que as audiências são absolutamente liberais.
Os advoç ad os perguntam o que querem.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Eu seL E, iesde logo,
açjrad ece rnos.
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (c rcg&fg i
eleitoral): Nós procuramos tambéni deixar a testemunha muito à vontade e
respeitamos os seus direitos constitucionais. O Ministério Público pergunta o que
quer. Então, não irei tolher...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES i:advogado': Quando o Doutor
Flávio fazia um monte de perguntas, logo depois eu ficava preocupado também.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geal
eleitoral): No vai ficar mais perguntas para ele. É isso que é...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Vamos lã, retomando
aqui o raciocinio É nessas conversas, então, E é importante o senhor responder
isso, porque isso tem, na minha avalsaço, tem. Pretisamos dar mais dez, mais
vinte, para aquele amigo. Houve re?ercia, nessas conversas, a campanha de
2014, oti O senhor estã supondo as suas impressões
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não estou
supondo
O DOUTOR GUSTAVO GL(EDES i:'advodoI:. de que... porque, a
partir de maio. . E isso que eu queria entender.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRLCH1 (depe)te): A paftr de
maio de 2014, houve urna conversa específica conio Ele falou assim ., O Guido.
o Guido, ao contráno de Palocci, que usava várias pessoas assessores... O Guido
era muito.., ele me pediu uma contíibuiço para uma revista, tá? Está na minha
colaboração. E pediu... e pedia dinheiros para... que ia acertar, via.., até .. até maio...
Vaccari, ou João Santana. Ponto
Até março, tudo que ele me pediu até m.arço.abril, no lriha a ver
com campanha de 2014, ok9 Em maio, ele teve urna conversa comigo e disse. "Ô,
Marcelo - por isso que eu digo que é falta de dinheiro -, daqui para a frente, ela
disse para direconar todos os seus recus'sos' E eu enter'idi tamb4m que essa
110

1 SJD

COARE

-

JIÉNCIA 00 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT

-

..

- - -

8730

mesma orientação ela tinha dado para... ele, com relação a outro_cme4ro
todos os recursos vai para a campanha dela. Você não vai mais atender Vaccari. Eu
não vou mais pedir pra vocè fazer (ininteligivel). Então, tudo o que vocé faz daqui
para frente é para a campanha dela, João Santana, ou campanha dela Edinho
Silva.' Ponto.
,

Então, a partir de rnao. tudo que ele pediu - e aí o Hilberto Sitva
pode precsar tudo que foi pedido por... é... pra João Santana.e o Alexandrino, tudo
que foi pedido via Edinho - era para a campanha dela e é muito preciso. Isso ai não
tem nem duvida.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado): Houve conversas a
partir... depois de maio, onde ele lhe disse: da mais dez, dã mais vintee? Isso
ocomreu?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT :depoeiite:l Varias
Varias conversas.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): 0k.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentei: A questão
era a seguinte: eu... ele me... a única coisa... ele me pedia João Santana... ele me
pedia João Santana, Edinho... É o seguinte: Edinho. ao contrário de outras
empresas, ele sabia que minha relação era com o Guido. Então, quando ele
precisava de dinheiro, ele ia no Guido, ai, o Guido me chamava. Eu

5818

da reunião

com o Guido, ai, muitas vezes, jâ me reunia com o Alexandrino e com o Edinho e
falei: Õ. o Guido autorizou a te dar"
Então, Edinho nem pedia, antes de pedir diretamente a Guido.
Então, ele sabia que tinha que fazer isso.
E no caso de João Santana. o Edinho não se envolvia, era unrolaç.ão minha. Guido e Duma
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Ok. O_tcioge
confundir aqui, porque eu fui anotando enquanto o senhor falava Sõ para deixar
claro, então, naquele jantar com o então vice-presidente, o valor de dez milhões já
chegou definido ali? Não houve pedido?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentej: Náo. E...
?

6... esse tipo de jantar. você já chega ixwii essas coisas definida. Você no vai
negociar isso aí. Então, na verdade, o Ciàibdio MeIo já tinha se reunido com o
Padilha e já tinham acertado que a gente estaria oferecendo dez milhões- Eu não sei
qual foi a empresa que doou - eu acho que foi da área infraestrutura -. e ele já tinha
acertado com Padilha que seis milhões ia para a campanha do Paulo Skaf.
Quer dizer, a gente estatia apoiando em... o grupo de Mícliel, dez.
Sô que, dos seis, a gente mesmo estaria dizendo qual era o... o lugar. Isso já foi

acertado antes.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogada): T.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente)' Ah por
isso que eu disse - atê eu comentei ria époc.a. falei "O, foi uma reunião de srake

0

t?ands, Na verdade, 8 uma reunião para voc8..

4

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Protocolar.
O SENHOR MARCELO BAHIA, ODEBRECHT (depoente): P
protocolar.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Ent. além do
Alexandrino, do Hilberto e do Clãudio Meio, nessa situação do jantar, alguém mais
operacionalizava essas doações' Ou seja, o senhor dava a ordem e ele tinha que se
virai' para Cumprir?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Eu estava
até.. eu estava até comentando no intervalo o seguinte: eu acho que a razão pela
112
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qual charnararri o Junior, o Benedito Junior e o Fernando Reis fui xr con
provavelmente, de que eles eles foram al9uns dos executivos que eu acionei para
aquele ass&into da coligação - do apoio às cohgaçôes. Porque eles tinham... o
Júnior é... era relação com o Kassab e o Fernando Reis era relação com o.. é.. o
Lupi.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Nenhum
I

dos dois, relação com a campanha presidencial?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) No. A
campanha presidencial, a única coisa Á que Alexandrino, ele se reportava a Júnior.
Na verdade, ele não era... ele não se reportava a mim. Então...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES :advoqaoI Júnior é o Benedita
Júnior?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente:: Benedito
Junior.
Então, o Júnior, de certo modo, indiretamente, acompanhava o que
o Alexandrino estava fazendo Então, é provável que, nos relatos dele, como ele
tinha conhecimento, ele, provavelmente, deve ter co4oc.ado alguma coisa. Mas eu..
eu... eu não acho.. Em relação à campanha presidencial de Duma, o Júnior não
tomou nenhuma decisão numa operação originãiia, que eu tenha conhecimento;
nem o Fernando Reis. As unicas.. e Clãudio MeIo é essa questão do Temer. Eu
acho que Clãudio Meio também nunca fez parte da minha relação com a Duma.
Então, no caso da campanha presidencial da Duma, foca essa
questáo das coligações, as duas pessoas que podem dar as informações precisas,
que estão também no acordo de lenjéncia da empresa, ê o Alexandrino, o Edinho
Silva, e o Hilberto Silva, com o João Santana. Esses dois. junto com acordo de
leniéncia da empresa, têm essas informações precisas pra dar.
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado': DeuIje
Marc&o. O Senhor Hilberto Silva?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentei: Hilberto
Si Iva
.

0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Ê com H'7
O SENHOR BRUNO CÉSAR LOREN'CINI ijuiz auxiliar): E com H,

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT dapoente:. É com
H.. com H.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI juiz auxilia): H.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Hilberto com H.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): E o Hilberto,
ele
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentel: O Hilberto
era responsável pelo que chamo de Setor de Operações Estruturadas. E... mas, na
verdade, a razão pela qual ele fazia isso não era nem por ele ser do Setor de
Ope(aç'es Esliuturadas, mas porque ele tinha relação com o João
E grande parte dos pagamentos...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral). João Santana?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente João
Saritana... Era para João.
Então, por conta disso, quem fazia o controle, dessa minha reiaço
com o PT. era ele.
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O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz

aLii'

te

colaborador?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ele é
colaborador. Os dois so colaboradores. Então... e... e, no caso da campanha de
2014, quem vai ter todas as irifomiaçâes precisas

é... é... eles

vo ter a.. eles vâo

ter as partes - eu estou dando o todo, eles vão ter as partes. Muitas vezes eles não
sabem nem a razão pela qual, mas quem sabe a informação precisa... é... a
operacionalização, foram os dois. Mas, sob minha orientação.
O SENHOR BRUNO CËSAR LORENCINI (juiz auXiliar). E ela ó de
que estado. o...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Quem?
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Hilberto?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): O Hilberto
è da Bati ia. de Salvador Ele mora em Salvador,
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Ele mora
c-m Salvador?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoentel: E.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES adgado). Seguirdo aqui
Quando o senhor fala de doa-ço para campanha presidencial, o senhor se refere
apenas ao PT, ou dessa conta-corrente que o senhor tinha, que o...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ídepoente: E55a
conta-corrente aqui era do PT
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (ad"vogadop: Então, o senhor não
fez nenhuma outra contribuição - o senhor, a sua empresa - para a campanha
presidencial que não fosse por esse caminho, que eu jã disse: João Santana, ou...
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoeitc): Wâ

E

acho dificil alguém já ter feito, porque. como eu falei, ao contrário das oLiçras
empresas construtoras, que misturava-se as pessoas. no caso da O.debrecht era
muito claro. Minha relaç.ão era com a Presidente. Todo mundo sabia que a minha
relaç.Ao era preSidencial. E eu acho que havia urna disciplina, dc' ponto de vista de

40

que os outros executivos e os outros negCiOs não se misturavam r)eSSa questão (ia
campa 011a
Então, por exemplo, eu via algumas questões de... Vaccari
misturado. No nosso caso, era totalmente a parte. A tinic.a coisa que havia, ás vezes,
era o Cuido e o Palocci ajudando Vaccari a fechar o acordo com o PT e a pedido
dele. Mas não havia.., é.. eu acho que não... vou fca surpreso, digo quase cem por
canlo de certeza: não havia nenhuma outra contnbuição presidencial Va'a bani,
para esse par-a o... oara a Duma.

No caso de 2010, eu cudava de
Duma, porque a relação José Serra era de outro executivo do grupo, então ai Cu ruão
cu,davP,
Então .. o... tem essa.. um pouco essa..
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado). Uma outra dúvida.
essa conta-corrente, a cada pagamento realizado, o senhor. provavelmente baixava
isso dessa conta-corrente?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Baixava
Essa.., a p4anulha, no fundo, eta tinha isso. Ela... ela... ela baixava. Eta tem vários
paganientos.. na verdade, não era nem realizado. Era quando o cara me pedia...
João Santana, indusive, é a qrande confusão. Qiarbdo o Palocd, ou o Guido, me
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pedia para fazer pagamento a João Santana, e eu aulorizava o lilbd
pagamento, ele baixava da... da.. da conta. Sõ que esse pagamento, muitas vezes,
só era efetivado - até em alinhamento com o João Santana - 5eis meses, um ano
depois
Então, a gente tem aló . é,.. um. uma dificuldade de... de aquele

49

pagamento foi aquele da planilha. Porque, muitas vezes, o que esta baixado na
planilha em 2010, às vezes só é pago em 2011.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado). Quanto tinha na
planilha em março2
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoentei' Na
Pl.anilh.a Pós-ltàlia, cent

é . cento e um, mais ou mnenos na Planulha Italiano,

cinquenta, do Gu.clo.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado:l: Então, março. que é
a planilha que o senhor tem, tinha cinto e criquenta milhões? E o senhor não se
lembra de ter baixado, depois. o João Santana nela?

f,

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Ah cern
certeza baixou. Mas o Hilberto deve ter isso
O DOUTOR GUSTAVO GUEDLS (advgado): O Hilberto deve ter.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Quem..
quem tinha essa panilha é Hilberto. É que eu. veja bem, é que eu fiquei preso em
2015. Então, eu não tenho.. Eu fiz toda a minha colaboração sem acesso a meu
computador. É... eu fiz toda a minha colaboração de cabeça, sem acesso às
int'Xfllaç4eS.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Mas, então,
o senhor...
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de

estar na...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogaio): Eu não sei dessa
inforniaço, não me recordo, por isso que vou perguntar. O senhor foi preso
quando?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente): Em 2015.
Junho ie 2015.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogado): Junho de 2015.
Então, de março de 2014, que é o último dado que nôs temos aqui, até junho de
2015, o senhor não se recorda de ter baixado na sua planilha pagarrbento a João
Sanlana.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT idepQente): Não.
Porque eu não baixava. A planilha é de Hilberto.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advo4adoi: Ah, ele é que
controlava a planilha. Eu actei que fosse o senhor.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente); Eu só

49

queria 5aber.. eu sÕ queria saber o saldo: Ô, tem saldo ainda: tem saldo ainda?'
Porque se o saldo tivesse cteQa4do ao final eu não p(ocurava eu não
acompanhava os detalhes,
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES ladvogado): Vamos l& está
acabando aqui. O senhor falou com o Edinho, fora esse episõdio dos partidos? O
senhor falou niais alguma vez com ele?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente): Não, falei
várias vezes com ele.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES advogadoi: Sobre campanha de
dois mil e quatorze?
118
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depo_ntc):'$ob
campanha O Edinho, eu devo ter tido umas vânas reuniões. Muitas vezes, o que é
que acontecia? Quando eu saia dessas reuniões com o Guido, eu... eu ia para o
Hotel Renascença... é... que é perto de onde Guido ficava, na Paulista, e ai já me
alinhava com E... com Edinho e Alexandrino.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogadol: De como
operacionaliza r?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): É. Ou
passava: "Õ Guido autorizou, ento vocês acertem. Entào, eu tive cinco, seis, sete
reuniões - no sei - com Guido... coni...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado) Sobre esse valor que
o Guido - o senhor ro sabe quanto - autorizou pagar ao João Santana em 2014?
O senhor falou com o João Sentaria ou com a Mõnica Moura sobre isso?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não, não.
Eu só. eu me encontrei com João Sentana e Mõnica é em dois everitos sociais:
com 1ón ice um e com João Santa ria outro

V#

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Depois da
presidencial?
ORADOR IDENTIFICADO Não (ininteligível)
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente): Eu só me
encontrei com ela... eu só me encontrei com ele em dois eventos sociais. Eu fui ter o
meu primeiro encontro com Mõnica em 2015... inicio de 2015, para falar com ela da
minita preocupação com a contaminação da campanha.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor.geral
eleitoral): SÓ um esclarecimento. A paniIha está sob sigilo. E eu estou dando acesso
aos advogados que estão fazendo a inquirição pnncipal.
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Esse é o esclarecirrbento. Vai ficar com o Doutor Brun
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Então. a sanhor
encontrou ela no inicio de 2015 e não trataram sobre pagamentos?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente Não, Ai a
eu falei com ela da minha preocupação. que a gente tinha Disse que Foi aquela
preocupação. Eu falei. Olt,a, as contas., as contas que pagaram vocés podem estar
contaminadas pai contas que alguns eecu1ivos nossos pagaram propinas.
Inclusive, no contexto da Lava Jato
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Mas pagaram vocés
de tudo que tinha sido pago7
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente: De tudo
que tinha sido pago. Ai foi que ela me disse: Sirn, Marcelo. a maior parte do que eu
recebi no extenor foi de serviços que eu prestei para campanhas presidenciais do
extenor, que não tem nada a ver com vocé. Eu acertei com os seus executivos"
Esse, inclusive, foram as razões pelas quais eles no se
preocuparam.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Importante isso ai.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor•geral
eleitoral): Essa informação, Senhor Maroelo, foi prestada pela Senhora MÓni.ca ..
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT 'depoentel: Mônica.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedorgeral
eletoral)

e não pela Presidente Duma Rousseff?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não, não.

Pela Mônica.
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN :c rrnge&if-gcr
eleitoral): Jamais. Jamais houve esse...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente;i: Não, não,
não É...
O SENHOR MiNISTRO HERMAN RFNJAMIN(corregedorgeral

49

eleitoral). Apenas para deixar ciaro, porque
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT

depoente): Não.

Quando eu falei com a presidenta sobre esse assunto.. eu comentei, quando eu
falei com a pre5identa. ela não se preocupou muito. E - ai a minha impressão - eu
acho que porque a Mõnica estava dizendo para todo mundo que Õ, não se
preocupe; o que eu recebi da Odebrectit no exterior é por conta de prestação de
serviços a campanhas no exterior, que não tem nada a ver com vocs A impressão
minha
Porque eu não consegui entender como è que eu chegava para ela,
para toda5 as asse5sonas, e dizia: "Nós ternos uni problema: nõs terlio5 um
problema de contaminação" E ninguém tornava providência, ninguém se
'

preocupava Então, eu deduzo que é porque Mõnica dava essa justifacativa
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Os pagamentos a
João Santana e a Mõnica Moura por serviços prestados, independente da natureza.
5Ô

eram pagos no exterior, ou tinha outra fcxrTla de pagamento, também?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (de-poente): Não.

Tinha.., eu acho que alguns foram oficiais - quer dizer, você pagava, é.. ao PT...
é... e.. e o dinheiro, depois, era pago a João Santana, e...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado). Só para eu entender
havia contribuição legal da Ode brecht para o diretório do PT
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoLntc)Y
que alguns...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): ... e ele razia o
pagamento.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente)- Eu acho
não é sÔ... não é sà... Às vezes, assim... O que à que eu entendia'7 Isso eu não
posso precisar. mas Hilberto pode dizer. Multas vezes, o Jogo também precisava
recursos.. é... contabilizados. Ento, em alguns desses casos, eu acho, por
exemplo, o... o pagamento que a gente fazia já era direcionado: O, tania aqui três
ou quatro milhões, esses três ou quatro rnilhôes vai para Joáo.' E alguns outros
foram por... é... de recursos aqui no Brasil. Dinheiro.., dinheiro no Brasil.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES i:advogado:l E o senhor não se
lemtna quando isso foi feito?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Foi... O
Hilberto tem isso tudo. E... e... e, veja bern, essas informações, é aquela que o
doutor falou, a gente tem essas informações todas, porque essas informações
$$

ficaram no sistema Eles tinham um sistema e guardaram isso. Então. não sõ ele
pode falar, e se ele não souber de cabeça, vai estar é nos re9islras do acordo de
lentência da empresa
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): O senhor tem como
falar, rapidamente, sobre quais empresas comnpunt'iarn o grupo em 2014? Porque eu
pesquisei as doações eleitorai5 aqui
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente;. Era
urnas.., era urnas quinhentas empresas.

O DOUTOR GUSTAVO GUEDES

(advogado) Quinhentas

empresas?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoe_tc):
que eu digo: nós tinhamos quinhentas empresas. Então...
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Do grupo? Sob a sua

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentel: Eu nem,
eu nem conto. É só... é pegar o Velar Ecan&nico, deve dar umas quinze paginas de
empresas. Então, eu no tenho o menor controle
O SENHOR GUSTAVO GUEDES (actvogado): Vai ser dificil levantar
quanto? Todas
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). E é
importante entender o seguinte, as empresas que, muitas vezes, faziam a doação,
não necessariamente elas faziam a doação porque muitas vezes... Por exemplo, um
politico, aquele politico era da relação pessoal de um empresario que achava
importante contribuir com aquele politico. Ma5 ele não linha como ele, no negócio
dele, fazer . 5e o negado dele era no Piaui, ele não tiha corno fazer, muitas vezes.
justificar uma doação em São Paulo, então, muitas vezes, eie pedia para uma
empresa de São Paulo doar e ele encontrava a maneira de reembolsar e fazer o
encontra de contas com a empresa Então, essa coisa exislia Fu não me metia
Cada um se acertava

O SENHOR GUSTAVO GUEDES advogado): T... O iLiltimo tema
aqui, que é dos partidos politicos, sô pera ver se eu entendi direito: o senhor disse
que lhe foi passada uma lista dos partidos que vocés deveriam contribuir, naquela
conversa do Caixa Um etc fte foi passada uma lista dos partidos, que ê essa que o
senhor nas apresentou

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente'p: Partidos e
contatos.
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O SENHOR GUSTAVO GUEDES advogado): Parti o e'Stto
PROS, PDT. PRB, PC do 8.,
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depnte:: E teve
alguns que depois foram cancelados.
O SENHOR GUSTAVO GUEDFS (adv<>9aídin.5 Tá F ai PR, PP,
P50.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoen(e): Esses
três foram cance lados.
O SENHOR GUSTAVO GUEDES (advogado). Esses quafro aqui,
então - PROS, no Euripedes; PDT. no Lupi PRB, no Marcos Pereira...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentei: E isso
quem fez foi o Alexandrino, e ele inclusive acho que ele fez na colaboraoo dele T
explicitado corno ele fez, aonde ele fez, a forma tudo está explicitado
O SENHOR GUSTAVO GUEDES (advo9ado: O senhor rijo teryl
conl-iecimento disso?
'

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Nâo. Eu
no tenho contiecirnento de como foi operacionalizado, e mais: eu soube, depois,
que a maior parte foi Caixa Dois, mas o Alexandrino pode precisar.
O SENHOR GUSTAVO GUEDES (advog2do) E o PC do B. Fbio
Tokars ki.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT l:depnte:t: É. Eu
tambén'i nem sei se, no final, esses foram os contatos que o Alexandnno usou Mas
ele pode prensar direitinho.
O SENHOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Por ora estou
satisfeito. Obrigado.
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O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz a_xilia'outo
F kvi o.
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado)- Fiavio
Caetano, advogado de Dilma Rous'seff. Eu quero começar pelo final, então.

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral elertoral
Excelência, eu indagaria ciaro, sern querer tother a liberdade de indagação do
Doutor Flvio, mas, se o rol de Vossa Exc.elncia for multo extenso, eu pediria a
gentileza de.
O SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (adv ado: Era extenso,
mas ele praticamente esgotou tudo. né?
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eieitorail: Já
esgotou tudo?
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado): Quase
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Então
Vossa Excelência esgotarã o meti.
,

O SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): O senhor
quer antecipar?
O DOUTOR NICOLAO DINO (vica-procurador-gefal eleitoral:i Corri a
concorciãncia dos demais advogados.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eIeoral): Todos çonordrn
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): l'1uito
obrigado. Na realidade, também o meu rol é muito pequeno, tendo em vista já o

exaurirnento de muitos pontos por parte do Doutor Bruno, quanto do Ministro
Herrnani Benjamin e agora o Doutor Gustavo.
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Apenas para aclarar alguns pontos. Senhor Marcel ,po?ior.
senhor mencionou que muitos dos pagamentos feitos em sua cxxitabil idade de Caixa
Dois eram feitos diretamente ao Senhor João Santana, ora em empresas no exterior,
ora em espécie.
Gostaria que o senhor me indicasse as empresas, ou algumas Cas
empresas, no exterior, nas quais esses valores eram depositados e a fomia como os
pagamentos em espécie ocorriam. Gostaria que o senhor detalhasse mais um
pouco.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoonte:i Eu no
tenho a menor ideia. Na verdade, é o seguinte eu siniplesrnente passava para
Hilberto: Olha, tive autorização para mais dez milhões..." e quem operacionalizava
era ele Ele tem essas informações e essas inforrnaç'5es e'sto no acordo de
!eniéncia da empresa. os regiStros.
O DOUTOR NICOLAO DINO vIcepracuradorgral eledorali: Ele
operacionalizava as duas coisas ou só o pagamento?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoenter Quer-ri
,

operacionalizava todos os pagamentos a João Santara era Hilberto. Eu não tenho a
menor ideia de como foi pago, qual foi a empresa quanto foi em via de recursos,
quanto foi via. não tenho.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): 0k.
Em relação às relações, às contrapartidas especificas, melhor
dizendo, o senhor menciono4j duas contrapartidas especificas e, depois. mencionou
urna agenda. que o senhor denominou, em palavras suas, unia agenda mais ampla.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) E
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O DOUTOR NICOLAO DINO (viceprocurador.gerl cl:
senhor poderia detalhar um pouquinhe mais o que seria essa agenda mais ampla
que havia com o governo federal'
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT Idepoente:': Essa
agenda ampla veja bem, minha relação com Guido ia desde. por exemplo, o
governo mudou as regras de tributação para lucros no exterior, ta.
Nos reunimos eu e várias empresas onde as pessoas sabiam da
minha relação... muitas vezes eu era trazido para ternas, porque os outros
emnpresános sabiam da minha relação tarnbrn com Guido, então era quinze, vinte
empresas na mesa: Vale, htaú... todas as grandes empresas que tni atuação no
exterior. Então, isso demandava horas e horas de reunião com Guido
Aí. tenho assuntos do etanol, do seto de etanol. O setor do etanol
também me usava para relação com Gui'do Ai, eu conversava com Guido, ele
colocava os técnicos da Fazenda em alinhamento com a Única um tema que
ocupou horas e horas minhas com Gu*do, eu diria dezenas de horas, eu actiei um
absurdo, foi a Arena do Connthians, porque tinha a questão do financiamento que

f,

ficou emperrado; ai, financiamento da Vila dos Atletas. financiamento para o Parque
Olirnpico: ai, o governador do Rio pedia para eu pedir a Guido para conseglir
recursos para o Banco do Brasil para poder. para a Super Via.
Então, como as pessoas sabiam da minha relação, eu acabava
levando todo tipo dessas coisas. Então, era urna relação ampla de todos os setores.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedorgeral
eleitoral): Senhor Marcelo, o senhor não se 5erltia meio dono do governo? Desculpe
a pergunta.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT {depoente: Não, eu
me sentia usado pelo governo.
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O SENHOR MiNISTRO HERMAN BENJAMIN (cegi&er
eleitoral): A pergunta é a seguinte: se o senhor tinha essa relação tão próxima com a
Presidente da República e com o Ministro da Fazenda que. a nor, era o dono da
chave do cofre, a ponto de seus co4egas do meio empresarial tê-lo como uma
espécie de embaixador, o senhoi não se achava meio dono do governo, do poder?

00

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente: Pelo
contrário, Ministro, eu me sentia sempi-e usado, porque. na verdade, a maior parte
dos pleitos que eu levava eram por problemas que ele criava.
Então, a gente só entrou na agenda Conrhians porque o governo
tinha prometido financiamento para a realizaço da Copa do Mundo; ai depois nâo
dão. AÍ. eu passo uma grande parte do tempo, lutando para conseguir o que eles
tinham prometido para a gente entrar. AI, o setor de etanol, a pedido do governo
Lula, nós fazemos um investimento de bilhões no setor de etanol: ai o governo vai e
tira a CIDE; ai. eu passo horas e horas de minha agenda, pedindo, implorando para
esse assunto voltar.
Então, o governo faz todas as promessas; ai, nós entramos nos
pepinos e, depois, eu passo pedindo, implorando. Então, na verdade, eu era um
mendigo, porque eu ia la para pedir, pedir coisas que, na verdade, eu sô entrei
porque eles tinham prometido. E ai o governo chegava e mudava a regra das coisas;
ai. a gente ia lâ e pedia as coisas.
Então, na verdade, pous vezes, eu não me recordo de, talvez uma
ou duas vezes, que eu levei, corno eu digo, uma oportunidade boa para a
Qdebrecht, uma coisa boa. Na maior parte das vezes, eu ia para o governo resolver
questões, problemas que o governo criava, certo, em cima de problemas que ele
motivou a gente a investir, ele motivou a isso, quer dizer... Vila dos Atletas! A gente
não quena entrar na Vila dos Atletas. Era um pepinaço' A Vila dos Atletas não era
com a gente. Ai. vai o prefeito e pede a gente para entrar na Vila dos Atletas, porque

128

SJD
Et'

JJL.

COARE

J.i4R

-

I,
..-n..

ALDIÉNC1A 00 SENHOR MARCELO 8AHIA OÜEBRECIIT
F*

8748

senão as Olimpiadas não seriam entregues Ai eu digo Ta bom eu ,ou en tr
mas vocês dão financiamento?" Dão Ai, na hora que a gente oorneç.a a negociar o
financiamento, vem todo aquele rol de pedidos para. 'Ali. não. não... ai, ou seja,
eu estou lê, pedindo urna coisa que eu só entrei porque ee prometeu dar.
Ai. Parque Olímpico, quer dizer, a gente se esquece que Copa do

49

Mundo... Copa do Mundo chega a ser o seguinte.., eu estava fora da Copa do
Mundo, não queria entrar em Copa do Mundo, não queria entrar em estádio... sõ um
exemplo claro: ai. o Connthians la assume uma responsabilidade de 100 milhócs
para estruturas provisórias para a Copa do Mundo. Ai, o Corinthians 'Não tenho
dinheiro'. Ai, a prefeitura diz que vai pagar e não tem dinheiro. A Copa do ?vlufldø é
daqui a nciverita dias ninguém cuidou de estruturas prnvisórias... eu estou na rnir'iha.
No é responsabilidade nossa -Ai, não, mas a Odebrechi tem que resolver' PÓ,
como é que eu vou resolver?
O DOUTOR NICOLAO DINO vice-procurador geral eleitoral) Por
exemplo, unia boa perguntai como é que o senhor resolveu?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODERECHT idepoente': Como é
que eu vou resolver, é o seguinte: af você tá lá nesse... ai, o seguinte... tá bom...
então é aquela historia: o espirito de servir nosso.. sem Copa do Mundo não ia ter,
sem a Odebrecht, não ia ter Copa do Mundo, não ia ter Olimpiada, não ia ter nada.
Ai. a gente vai lã e faia o seguinte 'Então tá bom. A gente faz". A gente financia...
olha como é que... olha como a gente se mete os pés pelas mãos. Tã bom, a gente
não tem nada a ver com estrutura provisória - 100 mhÕes de reais - ai. eu digo: tê
bom, então a gente financia e faz a estrutura provsÕria, tanto é que ternliriou, desde
que a Caixa refiriancle a gente. Quer dizer, na verdade, é ø seguinte, eu tenho que
firianclai', mas eu preciso de dinheiro também para alguém financiar, Mas no final
das contas, a Caixa... aí vai a estrutura, eu tenho que falar com o Guido. aí Guido
fala ci-i a Caixa tanto é que é por isso que o Ministério Público acha que te'e
influência política nesse negócio.
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Moral da historia: eu fiz uma coisa que não intere
Hoje, eu estou com um pepino, porque a gente tem uma garantia com a Caixa e o
Corinthi.ans não está pagando a gente. Então. na verdade, eu mostrei todas as
minhas agendas que eu tenho com Cuido e a Presidente Duma, não uma agenda de
dono, uma agenda de pedinte. Eu ia lá porque eles prometiam uma coisa, depois... a

09

gente investiu 10 bilhões de reais no setor de etanol. Urna coisa que eu não queria,
foi o Presidente Lula lá convencer o meu pai, tá? A gente inveStiu Aí o governo vai e
tira a CIDEF? Destruiu a gente! Aí vai, faz, faz faz, muda a polílica energótica. Aí eu
passo horas e horas de reunião com Cuido e falo Pó Cuido, vOcS tém Que voltar
com a dDE'. Aí. ele vai e diz o seguinte: "At-i, mas se voltar tem inflação. AÍ, eu
contrato estudos da FGV, junto com a Unica". Quer dizer, na verdade, é só pegar
minha agenda, minha agenda è de pedinte! Eu, no fundo, não era o dono do
governo, eu era o otário do governo.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleoral;i O
senhor mencionou que o Connthians está devendo a
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoerite,:i O
Corinthians está devendo a gente.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eieitora;1: Então,
houve um contrato que foi firmado para a construção da arena?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECFIT i:epoerite): Houve um
contrato, houve um contrato.
Olha, o São Paulo foi excluido da Copa do Mundo - o Morurnbi Ai,
não tinha solução, ai, nós tinharno5 iniciado uma conversa politica para construir um
estádio de 200 milhões de reais Ai, tem uma reunião lá... e tudo bem. então vamos
fazer o seguinte: vamos transformar o estádio do Conínthians no estádio para a
abertura da Copa do Mundo. AI, eu tenho um jantar lá em casa com o Alckmin, com
o Kass,ab, com o Luciano Couünho, representante do (inintoliqlvel)... todo mundo
1:30
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promete fazer a sua parte! E a besta da Odebrecht: 'Ta bom, èntão a werítiu
constrói". No final, todo mundo foge. Ai, eu fico pedindo.., ai, não tem financiamento,
nós constniimos tudo com dinheiro próprio. E ai eu tenlo horas de reunião com o
Ministro da Fazenda para pedir urna coisa que eu só entrei por pedido detes! Ai, eu
estxi lã construindo a Fonte Nov. e ai me liga o presidente da Caixa e diz: olha, a
Presidente mandou tirar e financiamento para a Fonte Nova.. "Pera ai, pera ai, pera
aí como é que manda tirar o nanciamerito para a Fonte Nova Aí, eu vou lâ
disc*.itir com ela porque que ela tou o financiamento da Fonte Noval?
E ai vai.. é só pegar a minha agenda com a Presidente... é
im;xessionantel Então, eu não ea o dono do governo, eu era o bobo da cofte do
governo.
Porciue eu acho que o espiríto de seriir nosso, de fazer as coisas...
é só pegar a agenda da Odebrec:ht... isso me frustra muito, porque o seguinte: eu
vejo o quanto a gente fez., o quanto a gente fez,.. tinhamos, sim, uma relação, e eu
acho o seguinte.., até que a nossa relaç.ão com o setor público.., muitas vezes a
gente achava que, pos conta dessa relação que, obviamente, tambéim vinha por
conta de que a gente apoiava. sim, os candidatos, achava que a gente podia
resolver as cotsas. Então, a gente entrava em pepinos, poque a gente achava que a
gente ia resolver g acabava ni&o resolvendo.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitorah: Então
só para objetríar dessa agenda mais ampla, nós podemos mencionar, então, alguns
contratos que foram firmados com em presas do Grupo Odebrecht?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente:: Nâo,
nunca discuti corri Guio a questão de contratos.
O DOU rOR NICQLAO DINO (vce-pro.curador-geral eleitoral). Na,
dentro dessa agenda mais ampla, encontram-se contratos firmados?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoeLe):

, T(

não. Essa agenda... muito era projetos de lei, a questão tnbutána. A agenda com o
Ministro da Fazenda era muito mais ampla, eu nunca me envolvia na questão de
coniratos. Eu citei varias coisas nos meus relatos... tem,,, na minha interação com o
Ministério Público para a colaboração. eles.. veja bem.. porque eu racionalizava
que aquilo era legitimo
Então, na minha conversa com eles, foram se identrficando aqueles
itens da agenda que poderiam ter alguma coisa, alguma ilicitude... aí eu tive o
cuidado de relatar, nos meus relatos, aqueles itens que, na nossa visão, podena ter
alguma ilicitude, porque eu tava protegido. Então, o que peria ter algum tipo de
ilicitude envolvida esta relatado, nos acordos de colaboração.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitorali: Adio
que o senhor já mencionou se já tiver mencionado - o senhor atribui, na sua visão,
a legitima expectativa de recebimento de doações, salvante aquelas contrapartidas
especificas, a que o senhor atribui?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoenLe): Isso é
uma coisa que não era só em relação a mim. Todo politico que se relacionava com
ernpresano... isso a gente encarava como natural, quer dizer, se aquele politico era
um politico que ajudava, que apoiava sua empresa ou o setor, de uma maneira
legitima se criava uma expectativa. Isso eu e todo mundo achava sempre natural.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral): Para
encerrar. O senhor mencionou ainda há pouca tambem acredito que no momento
das indagações feitas pelo Doutor Gustavo, não, nias das do Doutor Bruno - que em
dado momento houve uma alteração de iriterlocução junto ao governo. Sai o Ministro
Palocci e assumiu... o senhor foi comunicado de que o riterlocutor passaria a ser o
Ministro Guido Mantega. Quem comunicou ao senhor essa nova deIegação'
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dedontcrÍo f
muito claro. O seguinte: Palocci era da relação do Lula, apesar de que a Dilrna,
naquela fase que ela. eu falei ccwn ela... olha, Presidente. em 2010. 2009, em 2010,
eu falei: Presidente, tudo eu estou tratando com o Paiocd, era o meu combinado
com o Lula, tá ok? Ela falou "Tá ok.'

40

Então, eu fiquei com o Pai Dcci até 2011... essa relaçáo

flD

começou

comigo, começou com meu antecessor, eu já herdei ela. Palocc foi indicado por
Lula, quer dizer, eu já herdei essa relaÇão. E ela acabou em 2011, quando Palocci...
quer dizer, acabou rio sentido de o principal interlocutor. E a partir. quando ele saiu
da Casa Civil, eu fui checar com ela
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral elertoral): Ela
quem?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoerite). Com a
Dílrna. Daqui para frente, todas esses negócios - pagamentos, tudo que tem que ser
feito, contribuçes, todos os meus temas - à com quem? Com Guo? Porque com
Guido já vinha tendo. Ela falou: não, daqui pra frente é com Guido. E várias vezes
eu Iratava de temas com ela, e ela dizia: olha, isso é com Guido.
O DOUTOR NICOLAO DINO vice-procurador-geral eleitoral;'
Satrsfeito
O SENHOR MINISTRO HERMAN 8ENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mas quando perguntou à Presidente com quem ia tratar sobre
colaborações. não se falou em oolabora95e5 licitas?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não, não,
em nenhum momento. Em nenhum momento.., veja bem. em nenhum momento, eu
tive qualquer r)egDciação com a Presidente, envolvendo.., tem um terna especifico,
que está na minha colaboração, que eu dei conhecimento a ela. pôs facto de um
ilicitude que eu tive CXW1hecimento também pos facto. Teve um tema
133

sip

'1Ik

COARE
1
.--

IIÉNCIA DO SE14I+0R MARCELO BAHIA O0E8ECI1

-

8753

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN i:c_rrcgdF..

1

eleitoral): Relacionado ãs eleições?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente;i: Não, nâo,
no É o que eu estou dizendo: relacionado A eleição, eu no tenho nenhum
conhecwnento de que ela sabe. inclusive dessa questão das duas contrapartidas
especificas.., eu na tenho nenhuma indicação de que ela sabe desse dois temas.
Então, na verdade, na cabeça dela, no meu modo de ver, tinha urna
relaç.o ampla, a gente era grande doador, na cabeça dela, ela atendia vArtos dos
nossos pleitos, que, na verdade não era assim, mas eu actio que na cabeça dela,
ela entendia assim... e, portanto. a gente era grande doador.
A ilicitude, a ilicilude, rio casa da campanha dela, esta na questão da
que ela sabia de João Santana e do Caixa Dois. No nieu modo de ver, é a Cinica
ilicitude que havia na minha retaço com ela, referente As campanhas dela, era a
questão da forma de paga manto de João Santana.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-praurador-geraI eleitoral): Sim,
mas então este é o ponto: nesse moniento, a iriterloci.ição sua corri João Santana se
deu por intermédio do Ministro Cuido Mantega, é isso7
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT {depoente}: Não,
Cuido sÕ pedia para eu pagar João Santana.
O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-geral eleitoral) Sim,
mas o senhor sabia que Cuido era o interlocutor correto por intermédio de quem?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente:l: De Dilrn,
de t)ilrria.
O DOUTOR NICOLAO DINO :\ce-procurador-geral eleitoral:,: 0k,
obrigada.
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O SENHOR FLÃVIO CROCCE CAETANO (advogado): Í'
Caetano, advogado de Duma Rousseff.
Senhor Marcelo, eu quena.. grande parte das perguntas já foram
feitas, mas eu queria crneçar peto final, daquela que se refere aos partidos da
coligação. O senhor, por favor, me cornja se eu estiver errado. Mas peto que eu
entendi da sua narrativa, o Guido Mantega, em maio. tinha pedido paarnento,
doaç5es via Caixa Um para os par1dos...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente): Náo, ele
pediu mais doação Caixa Um pra Edinho.
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO

advoado;'

Para o

Edinho?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Para
Edinho E eu disse que eu não podia atender mais do que eu já tinha me
comprometido, que era por volta de dez
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado), Nâo mais
para a campanha, mas que poderia, então, ajudar os partidos? De quem surgiu a
ideia?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não. Ai a
ideia dele. Veipo dele porque ele disse assim
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado): Dele. Guido
ou dele, Edinho?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Guido.
Guido disse assim "Marcelo, eu preciso de mais recursos pra Edinho." Quando era
Edinho, eu já entendia que era Caixa Um. Porque quando era Caixa Dois, era João
Santa na. 'Eu preciso de mais recursos para Edinho.' Ai, eu falei: 'Guido, não tenho
mais como dar, porque eu já me comprometi com o máximo". Naquela época eu
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acho que a gente.. depois a gente acabou aumentando por conta do ogu?&iurno.
mas eram cinco milhões, alguma coisa. E eu disse: 'Até para o partido a gente já
botou, então eu só tenho condições de dar para João Santana.
Ainda não havia surgido aquela questão dos terceiros. Nós não
tínhanios ainda encontrado os terceiros. Então. eu disse assim.. e eu disse pra ele

40

até mesmo Caixa Dois, fora João Santana, eu rão consigo, porque a questão da
Lava Jato então eu falei o seguinte... Ai. ele falou: :Então você consegue resolver
os outros partidos? Alguns partidos nossos que a gente teni que ajudar7 ' Ai. eu falei
'Oltia, eu boto meus executwos em contato e tentam ,abitizar.'
Foi assim: ele disse Então você consegue resolver a questão dos
outros partdos7 AI me deu urna lista.
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado): Quando foi
essa co1iversa?
O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT (depoente: Maio,
maio, maio ou junho.
O SENHOR FLÃVIO CROCCE CAETANO (advogado): Maio ou

1

junho.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODERECHT (depoente): Ou julho.
Essa fase: mac, junho ou julho.
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado): Mas esses
pedidos, em relação aos partídos, efam pedidos de doações?
O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT (depoente): Pedidos
de doação Doação. Pedido de doação que sairia do meu acerto global com ele, mas
pedido de doação.
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado: Do'açes
legais?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dep_ontcflc.
Não. &e pediu doações. Ele nunca rnenonau... ele pediu para resolver com o
partidos. Ele nunca di:sse também que era... não, não, ele não me disse que era
Caixa Dois ou Caixa Uni.
O SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado:i: Elo pediu

49

doa,es.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ele pediu.
Ento veja como é que 'océ doa tanto pro partido.
Não, ele não me disse pra... ele não especificou, não
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado). Em relaco
ao total que foi doado em 2014 para as campanhas presidenciais, o senhor disse
que foram 120 milhões, é isso? De todas as empresas que englobam o grupo?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Doação
oficial de todas as empresas, para todos os candidatos foi ao redoi de 120 ri ii Iões.
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado): Quando o
snfloi diz "todos os candidatos iricJui candidaturas estaduais?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Todas,
todas - deputados. senador, tudo.
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado): Só para a
presidencial, que é o que nos interessa, o senhor sabe dizer? Todas, das três
campanhas principais?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Ai é mais
complicado.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Quais são as três campanhas?
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O SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO_

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN corregedor-geral
eleitoral):
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depontei'

O SENHOR Fi AVIO CROCCE CAETANO (dvogado)

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente:

1

O SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogao):

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoent)

O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI jutz uxihar°I'

O SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO i:advogado;i
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado):

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
cIa toral):
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoen1e).

O SENHOR FLAVID CROCCE CAETANO (adogadoi:

O SENHOR MINISTRO H ERMAN 8 EN JAMI N I:corregedor-QeÍaI
ele tDrI:I:

9

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente:
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-Gi SENHOR PLvIO CROCCE CAETANO :avoado.::

O SENHOR MARCELO BAHIA OOEERECRT idert:.
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O SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO i:advogado;i:

O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT (depoentel:

O SENHOR MINISTRO HERMAN 6ENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): A testemunha acabou de dizer que não tem os elementos, Dotor FIvio.

O SENHOR FLÂVIO CROCCE CAETANO (adogado). Mas quern
teria2
O SENHOR MINISTRO HERMAN AFNJAMIN ícoríedor-qaI
elettoral): Acabou de dizer
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente)

O SENHOR FLÂVIO CROCCE CAETANO advogado):

O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT (depoente):
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O SENHOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advoga e):

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente:

O SFNHOR FIÁVIO CROCCF CAFTANO (dvDqada)

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente):

1
O SENHOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogdo).

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente::
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O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogadc) Em relação
a essa informação, seria Imponente - não sei se a Senhor Marcelo pode nos
fornecer Todas as empresas do grupo que deram para as campanflas presidencias.
Eu acho que isso não é dflciI...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:clepoente:: Olha, isso

O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): Acha dificil
colocar isso au7
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Isso ai...
isso ai, a gente t... lá no... tá no acordo de Ienincia. o pessoal está buscando.
Agora isso tá (inintelgível).
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO advoadoi E que nós
não conseguimos identificar todas as empresas que coniptam
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (crreg&IgeFI
eleitoral): Mas, ai, è tarefa dos diligentes advogados
O DOUTOR FLÂVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA Iadvoqado:i: É
que ele disse quinhentas empresas, ministro.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Po.s é. Mas, exatamente.
O DOUTOR FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA advogado:':
Não tem como saber... E o problema é que nem a gente...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-ge(al
eleitoral). No caso da Odebecht, ficou muito caro que .. bern, eu nâo sabia das
quinheritas. Mas, se fossem...
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado) Vinte, a
gente achava
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Se fossem trinta. O que fica claro é que havia urna liberdade muito grande,
dentro de certos limites, dos pesidentes e lideranças dessas empresas, para
fazerem esses acordos. O que não é exclusivo da Odebrecht. Em outras empresas
vimos algo mudo parecido, de ixopinas sendo pagas, sem haver um conhecimento
especifico, minucioso. Havia certa aceitação de um (flodlJS opand'.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Não
necessarramente propina, ministro. Caixa Dois, doaç.ão oficial..
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Eu sei. Mas eu estou referindo que, no caso das outras empresas, também
ha propina.
Mais alguma coisa?
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O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (adv1god8bf4
doação. Ele disse que ele é que controlava as doações...

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral:': Não. Do PT.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRFCHT (de poente) Não, não
O limite Eu dava o limite global. È. é veja bern, o limite global

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): E a partir dai era feita urna divisão. È isso?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dapOente: A partir
dai, o pessoal tinha que... O poblema das nossas empresas é o seguinte, você
pega, cada usina, por exemplo, de etanol, é uma empresa. Ai, você distribui. Porque
você vai usando os limites que cada uni tem.
E a gente tem muitas empresas que no podem ser doadoras.
porque é coiicessrrias. Erio, a gente vai usando várias empresas que a gente
pode.. é... e o pessoal vai buscando os limites para resolver
E. outra coisa. dentro daquela c>tica de vOcG é . corno era
I

criniinaRzado, a gente evitava de algumas empresas aparecerem doando. E, ai,

pegava urna que... urra confusAo.
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): EI tenho
mais quatro perguntas bem ràp,das sobre o assunto João Santana.
O Jogo Santana, ou as empresas dele, tinham contrato com
empresas da Odebrecht?
O SENHOR MARCELO BAHIA OOEBRECHT (depoerite) Que eu
saiba.

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO ladvogado): Prestavam
serviços para a empresa?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (dep ntcrÕe
saiba, não. Que eu saiba. João Santana, é.. não tinha nenhuma relação com 'a
gente no Basd. No exterior, que eu saiba, também... também - posso estar errado
aqui. Mas. que eu saiba, a relaç.ão de João Santana era com os candidatos que ele
apoiava no exterior.
E. aí, por alguma razão - da mesma maneira que eu assumi o custo
com o João Santana no Brasil, em relação à campanha da Duma -, por alguma
razão, meus executivos no exterior acertaram com o candidato de bancar uma parte
da campanha do João Santana.
Agora, se isso foi feito através de... eu acho que não, porque a
orientação que a gente Unha é, justamente, não criar contratos fictícios. Era para
isso que a gente tinha.., é... é... esses pagamentos via com sistema de distribuição,
para que as pessoa não ficar gerando contratos ficticios e contaminasse a
contabilidade do grupo. Porque. industve, na nossa ingenuidade, se você faz isso
através do sistema financeiro e não contamina com contratos ficticios. o sistema
financeiro devia proteger você. Porque. na hora que

cÓ faz um depõsilo de

(ininteligivel) PEP. ele devia acionar; na hora que alguém abre uma empresa e bota
a Odebrecht corno BO. devia acionar.
Então, houve uma falha, tambern, do sistema financeiro, em ros
avisar que os meus exec&jtivos estavam pagando a PEP. Porque, se o sistema
financeiro tivesse feito a parte dele, talvez, muitas dessas propinas não trvessern
ocorrido.
Porque. o sistern,a fina riceiro, você...
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado). O que è
PEP?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Politica
i'ninteligivelj, è o seguinte: quer dizer, em tese em tese, o sistema financeiro não
146
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um depósito de vinte e très milhões na conta de Paulo Roberto. veio como surpresa.
Porque, em tese, é o seguinte: não só o meu executivo não devena ter ferto aquele
depósito, aquele pagamento ao...
Eu sabia que ele etend.a interesses poltticos do PP, mas urna C0t53
é atender o interesse (ininteligFvel), a outra coisa é pagar o diretor. E. mais ainda, por
que o sistema financeiro aceitou que houvesse aquele pagamento?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO. Absurdo. Previsto em coitrato,
no?
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO dvogado) Ainda sobre
o João Santana, o senhor afirmou aqui que era possivel que se efetuasse o
pagamento e sÕ se desse baixa multo tempo depois,
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente}: Não.
Era.. o... era possível que houvesse a autorização para pagar: o meu comprai-nisso
de pagar. Mas o desembolso efetivo ocorresse muito tempo depois
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO ':advo.gado; Então. ê
$

possível que desembolsos em 2014 se refiram...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Ah, com
certeza. Ë pau'

ISSO,..

é por isso que o Berto pode precisar se o que eu me incu,.. Eu

comentei isso, que‹ dizer, eu não sei se aquilo que eu me comprometi para a eleição
de 2014 com João Santana. eu não posso afirmar se foi efetivamente pago. Com
certeza alguma coisa foi, porque ele não tem corno fazer campanha sem receber
alguma coisa.
É

eu sempre dizia o seguinte pelo... o lucío, ele Consegue

postergar. mas o custo 'não Então, eu acho que alguma coisa ele deve ter recebido
ao longo da campanha: remn tudo Mas o Hilberto pode precisar.
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O DOUTOR FLÃVIO CROCCE CAETANO (advoga
acha possivel ter pago a ele, nesse periodo, mais de setenta milhões? E isso?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Em
relação á canipanha de 2014, eu acho que no... que nem foi direcionado 2014,
para a carnpanha de 2014: para ele. Mas, envolvendo, por exemplo

49

È que... Ó que dai tem uma confusão, porque nesse período
envolveu duas grardes campanhas no extenor, que ele apou - depois fiquei
sabendo - e que foram montantes altos. É... e, ai. por canta dessas duas
campanhas no exterior, que foram montantes altos, talvez possa ter tido esse
(FALHA NA GRAVAÇÃO) não necessariamente relaüvo a Brasil.
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advoqadci) Qu.ais faram
essas campanhas?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Porque,
au. corro..
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado). Essas duas'>
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Corno
esse é uni dos temas que eu imagino que, talvez, esteja... é.. uni daqueles que...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN i:corregedor.geral
eleitoral:': Veja. até porque há um..
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Para a
co laboração...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
IeitoraI) Há um executivo da Odebrecht que vai poder trazer esses elementos, não
Ó? Eni relação ao João Santana..
O DOUTOR FLÂVIO CROCCE CAETANO (advogado): È que esse
nós não ctiamamos ainda.
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN cLiey-erJi
eleitoral): Qual?
O DOUTOR FLÂVIO CROCCE CAETANO (advogado;: O Hlberto
Silva ainda não foi chamado.
ORADOR NAO IDENTIFICADO Não Ainda não esla na
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI ijuiz auxihar): Ë, esse
apareceu hoje, mas..
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ministio,
só para concluir, asse assunto.., esse assunto de Hilberto S41va, au digo o seguinte
O Hilberto Silva tinha dois,.. é... um... tinha dois... pessoas que trabalhavam com ele.
é o Fernando Miggliaccio e... e o... Luiz... e o Luiz Eduardo. Talvez.., tem que
avaliar, talvez, com a... os advogados da empresa podem dizer, quem é que tem
essa informação Porque Hilberto teve um problema de um tumor cerebral e perdeu
meio o controle nos ultimos anos. Então, talvez, essa informação...
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogadoi. Quais são os
nomes? Fernando Miggliaccio...?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Fernando
Migqliaccio e Luiz Eduardo. Então..
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Eles são de ande? Salvador tamb'êni
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Eles são
de Salva... eles... não sei se são de Salvador, mas os do4s é que trabalhavam...
então, talvez, a informa cão precisa...
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advoqado;i: Luiz
Eduardo de que?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (ci_pc.e&tj 1
Eduardo Soares, que é um colaborador. E o... e o Fernando Miggliacco. que eu
acho que é um cara que está na Suiça - não sei como é que ele esta.
Então, talvez, a informação mas precisa - até para ser eficaz. esteja
com um dos dois e não necessariamente com o HiIb1o.

40

O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI juLz auxIliar) O Fernando
Mlggliaccio não à colaborador?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ele, acho
que estava na tinha urna questão ai que ele estava na Suiça
A DOUTORA JULIANA FONSECA DE AZEVEDO advogada;i. Na
Suiça. Ele estava na colaboração, mas a gente não teve acesso, também.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO A gente não teve acesso
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliari: E os
advo9ados do Fernando Miggliaccio e Luiz Eduardo?
A DOUTORA JULIANA FONSECA DE AZEVEDO (advogada): O
Ministéno Público Federal deve ter a inforniação.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoentei Na
rníntla é na mlnta opino só para ser, talvez, predso. é, talvez, buscar (ia
empresa que já tem o apoio dos dais, qual é... quem tem a informação mais preds.a,
se é Luiz Eduardo ou Hilberto.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (jutz auxiliar) Quem seria
o adgado. doutor?
O DOUTOR LUCIANO SELBENS (advogado): Você pode checar,
Ju?
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A DOUTORA JULIANA FONSECA DE AZEVEDO •1 :

E-

checo. Agora, o Luiz Eduardo é colaborador no ãmbsto do acordo da Odebrecht
O DOUTOR L1.JCIANO SELBENS (advogado): E o Hilberto Sitia
também.
A DOUTORA JUI lANA FONSECA DE AZEVFDO (RdvogRda) F a
Hilberto também. Acho que é mais rácil, é o caminho mais curto
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliari. Eu ccnversc
com a doutora. depos.
O DOUTOR FLÂVIO CROCCE CAETANO tadvogadai Jà estou
íinahzando
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN i:coregedor-ge(al
eleitoral) No quer fazer as três ao mesmo tempo?
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado:': E Em
relação à presidenta Duma, ela pediu ao senhor alguma doação em dois mil e dez?
O SENHOR MINISTRO HERMAN RENJAMIN (corregedor-geral
'

eleitoral): Dois mil e dez, ou dois mil e quatorze?
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado) Dois mil e
quatorze
O SENHOR MARCELO BAHIA CDEBRECHT (depoente): Não. Ela
no precisou pedir, porque ela sabia que a gente estava contribuindo, a gente linha
urna relação e ela sabia que a gente tinha acertado com o Cuido Ê.. eu deixei claro
isso para ela
O DOUTOR FLÂVIO CROCCE CAETANO ladvogado;i: Ela,
pessoairn ente, nunca esteve com o senhor pedindo doação?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (de~

1 --

teve, porque não precisava. Eia.. ela sabia que eu tinha acertado com o Guido. Eu
sa... eu deixei claro com ela que Unha acertado com o Gwdo: nunca precisou.
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado)I Sobre
pagamentos ao João Santana, em algum momento a presidenta Duma p.diu ao
senhor para pagar o João Santana?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoenteJ. Não Mas
ela sabia. Ela... quem pedia os pagamentos especificos era o Guido. Mas ela sabia
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO fadvogedo): Corno que o
5enhor sabe que ela
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Não. Na
minha conversa com ela, ela deixava claro. Veja bem, porque... o que e que eu
falava? Eu... eu.. eu procurava... kigico que tem... é... a_ também. a questão
seguinte: eu não precsava ficar falando para a presidente da Repiiblica: "Ó, paguei
dez.. o Cuido pediu'• Mas eu cliecava, de alguria narieira, para saber se aIJma5
orientações do Cuido estavam batendo com ela. E também procurava saber, porque

fá

eu não queria ter urna relação.. eu... é importante para mim que ela soube5se a.. a
dimensão da nossa relação Ela precisava saber, Eu eu não podia ficar doando a

a pedido de Guldo, canto e cinquenta milhões, sem ela saber que eu estava doando
cento e cinquenta niilhâes.
Por exemplo, a preocupação que eu tinha era o seguinte: como a
maior parte ia para o João Santana, ia aparecer na doação oficial que a Odebrectit
deu dez milhões Ai. eLa ia cobrar- 'Pô, Marcelo, você sô deu dez milhões Então eu

tinha urna preocupação, óbvio, da dar para ela a dimensão da minha doação e de
ela saber que grande parte disso estava indo para João Santana. E ela sabia. Eu
dizia. 'Olha, aquele seu amigo estã sendo bem atendido.
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Então, isso ela sabia, ela nunca precisou pedir, porqu

C333J

eram tratados por Guido: então, ela não precisou pedir.
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): O senhor
nunca disse a ela que teria pago algo a João Santana por Caixa Dois?
.

0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT l:depnte Fu nunca
disse a ela, e nem precisei dizef a Guida, que era Caixa Dois. No era dificil inferir
que. pelo valor que a Odebrecht doava oflctalmente. vis--vÍs...
É... da mesma maneira que eu não cheguei para (ininteligivel). Eu
não chegava para Hilberto e dizia: "Hberto, pague via Caixa Dois. Mas é óbvio
que

se eu disser aqui que foi decisão dele, eu estou mentindo Porque
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado). O senhor

nunca merioonou? O senhor està inferindo que eles poderiam saber, mas o senhor
nunca disse?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT idepoente: Não. Se
ela sabia da d*rnensAo da nassa... se ela sabia da dirnenso da nossa doação, cento
e cinquenta milhões, ela sabia que a doação oficial era dez...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Mas é possivel que ela não Soubesse...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:dente:': È
possível...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): da doação de dez milhões, também.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ideponte) E
possivel. Eu nunca...
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O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (c_í 1 cy;â9 -ytrZ 1
eIeitoraI) Desculpe. Esse ponto é importante, corno também no caso do presidente
Temer.
O DOUTOR FLÃVIO CROCCE CAETANO (advogado): Então, deixa
ser preciso...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geial
eleitoral). Ou seja, uma coisa é se iagina., com base nas inforrna~ que temos quer dizer, numa conversa - que a outra pessoa tem o mesmo grau de
conheciniento preciso.
Por isso, a pergunta que foi feita em relação ao presidente Michel
Temer - e também agoa, repetindo, quanto é presidente Duma: se foi tratado
diretamente com eles acerca de pagamento dos dez milhões e dos cento e
cirquenta milhões, via Caixa Dois? É possivel a uma pessoa raciolal imaginar que
os assessores levam essa Informação ao seu chefe? Em tese, é. Mas a perqunta,
para fins probatórios, é outra: se foi tratado diretamente?
O

SENHOR MARCELO

BAHIA ODEBRECHT l;depoentei

Excelência. é... no caso, é fácil dizer que não foi, porque se tratou de um inico
n1ar, e eu sei que naquele jantar não se falou

Então, no caso de Michel. eu consigo ser rnai5
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-g&al
eleitoral). Preciso.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Preciso.
No caso da Dilma, eu quero lembrar o seguinte: é uma relação... é
de várias reun4ões, entendeu? Onde a ú... sendo preciso, a única coisa que eu tenho
certeza que eu e ela em algum momento falamos, é que ela sabia da dimensão do
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nosso apoio, ordem de grandeza, certo? E sabia que eu era respons- 1vl por gran
parte dos pagamentos
a João Santana Ponto. Isso era o que ela sabia0
restou, eu estou inferindo. Mas, esses dois pontos, se sabia

Agora eu não posso precisar, diferentemente do assunto de Michel, que eu posso
ser preso e dizer: OIha, não foi tratado: esse assunto veio através do CIudio Meio
com o Michel" Porque foi unia única reunião que eu tive com o Michel.
O DOUTOR FLÁVIQ CROCCE CAETANO {advogadai. J
entendemos. É um sentimento do senhor, porque não tem um fato concreto. ea
pediu isso ou pediu.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente:i Não A
i.iriica coisa que eu posso ahrmar não é... ai eu possa afirmar, é que ela sabia da
dImensão do nosso apoio, porque eu fazia questão de deixar ela evidente que eu
tinha urna dimensão de apoio dessa. Porque atÓ eu não queria que ela olhasse uma
doação eleitoral e vsse E ela linha. Agora, ela não sabia como essa doação se
dava. E ela sabia que eu era iesponsveI por pagamentos a João Santana. Ponto.
A iin ice vez que eu precisei ela de informações foi ja pis-e1eição, do
risco da contaminação. Ai, eu fui mais especifico com ela e dI5se: OIha, teni aqui
tanlos milhões que esta contaminado, Ponto
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogado): E ela
demonstrou não conhecer nada7
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ela
demonstrou não preocupação. Ela.. ela... não... não demonstrou nem
conheciuiiento. nem.,. Eia não podia demonstrar não conhecimento, porque esse
assunto que... pagar João Santaria e doação, ela sabia, mas ela demonstrou não
preocupação. Mas ela também não... não entrou na...
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O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO (advogaoo}: íhttim
pura rnatemtica. ministro - dez segundos. O senhor disse acpji que. dos cento e
cinquenta milhões, foram três os pagamentos? Por terceiros, o senhor não sabe.
O SENHOR MARCELO BAHLA ODEBRECHT (depoente): Eu não
disse que foi cento e cinquenta O que eu disse foi o seguinte eu tinha, em março...

40

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advoqado). Até cento e
cinquenta.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): ... até
cento e cinquenta. Eu não acho que foi gasto tudo. Eu não acho que foi. Até peta
dificuidade que a pente tinha de operacionatizar. Porque, se não houvesse os
terceiros, eu triha parado nos dez miIFões e no João Santana Ai, surgiu os
terceiros.
O DOUTOR FLÃVIO CROCCE CAETANO (advogado): O senhor
não sabe quanto foi?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente) Não. Os
terceiros, eu não sei quanto foi.

1

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado) Para João
Saritana, o senhor não sabe quanto foi, vai ser com o Hil coril O
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Ele pode
dizer quanto foi.
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advogado). ... coni o

O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO (advaado

A última

porqunta. Sobre o jantar que houve, no PaIcio do Jaburu, eu gostana que deixasse
bem claroL não hJve nenhum pedto de doação para a campanha presidencial?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:d_
Absoluta me nte
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO dvogao: Ioi uma
ajuda para...
.

0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente Foi ajuda
A

a informação que Cláudio me trouxe rol que Padiltia linha procurado ele, a

pedido de... de.. de Michel. Não me lembro de Clâudio ter ditü que Michel que
procurou ele, foi... acho que... que foi Padilha... para apoio a alguns... candidaturas
que

que o Michel iria apoiar dentro do PMDB.
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO advogadai Bom, sô

para finalizar, o senhor disse que, desse total, seis milhões foram para Paulo Skaf. O
senhor se lembra como foi? Quais as empresas do grupo que leriam doado?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente:i: E... o que
eu estou dizendo. Eu acho que... esse assunto eu deleguei para 05 nossos
executivos em São Paulo. Ai. é seguinte: parece que ele acabou doando alguma
coisa antes cia eleição. e acabou não doancio é uma parte.. uma grande parte
Ai. essa divida ficou. Ai, depois da campanha, o Duda, que é o marqueteiro do
do

do Paulo Skaf, 1reo cobrando essa divida Ai, eu soube que essa divida, que a

valor não tinha sido doado. Ai, o Duda velo com uma equação para... para pagar. Ai.
eu. Ok, lã bom. Ento. eu direcionei internamente e esqueci o assunto. AI, a
equaço que ele deu não foi resolvida. Em janeiro ele procura meu pai. Ai, meu
pai... eu fales: 'Pas, manda Duda me procurar. Ai, eu falei: •Oh Duda, vocé que deu
soluço e depois você diz que não viabiliza?
Ai eu eu direcionei internamente para resolver. Ai, eu sei que
LJLcia

tinha tambeni acordado com outro... cern outros empresros, para apoio a

outros ininteligível que nem sei. Então, encontraram uma equacão lá, que não me
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E...

algumas... eu sei, uma era um contrato, assim, de ciise..
O DOUTOR FLÂVIO CROCCE CAETANO advogada). Não, mas o
que interessa é que na época não foi pago, então. Os seis milhões não foram
doadas?

40

O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT {depoente:'. Não. 0.
alguma isa pode ter...
O DOUTOR FLÁVIO CROCCE CAETANO iadvogado: Mas não os
seis?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente). Não, não.
Não, não. Não foi seis, não. Grande parte não foi.
O DOUTOR FLAVIO CROCCE CAETANO advogac1o) Ok Petleito
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E os
quatro milhões, eu não sei como é que foi acertado, via (iniriteligivel).
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiIiar: mais
alguma pergunta, os doutores?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: (ininleligivel): Uma duvida aqui. O
senhor falou que em 2009 houve uma c.ontraprestaç.ão de cinquenta milhôes de
re.2 is...
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente)
Contrapartida especifica.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: È. Com certa coritraprestaco,
cinquenta milhões de reais, a questão de (ininteligível) da crise. Esse depôso se
deu quando, efetivamente?
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O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depo
é.. não é o depósito.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Desculpe, a pergunta ja foi feita.

.

ORADOR NÃO IDENTIFICADO Já foi feita?
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral

eleitoral:': A pergunla jã foi feita, foi respondida, e eu posso responder. Os cinquenta
milhões, da mesma forma que os sessenta e quatro, foram disponibilizados na
conta, para uso futuro. Os sessenta e poucos milhões foram utilizados antes das
eleições de dois mil e dez: e os cinquenta milhões que, primeiro, interavarn
Conta Italiano, depois houve a transição - mas não é uma transição fisica - para a
Conta Põs-Italtano
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Havia o
crédito.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO. Ali, então havia um credito? Havia
duas contas, por as-sim dizer, virtuais: Italiano e a Pós-Italiano? E isso que nie
intefessa.
Sem mais perguntas.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral:': Agradeço. Doutor Bruno.
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar): Só para
combinar cern os advogados, requerimentos hoje. não temos?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO Sã a vista, não é?
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não, vista disso aji, por enquanto não.
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ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Depois fazemos o)_rq'rile
Na segunda-feira
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não. Eu sugiro que os requerimentos sejam feitos já agora

o

0 SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juir auxiliar) Doutor
Alckmin.
O DOUTOR JOSÉ EDUARDO ALCKMIN (advogado): Sem
req uerirnentos
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI I:JuIz auxiliarj Doutor
Gustavo?
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): ininteI g iveli H ii berto
Silva PareCei' que ele rol to referido aqui que pecisa se( ouvida
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): É. Mas este parece que estâ enfermo. nãi é isso?
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Esse está
enfermo
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral) Ento, o outro qual se-ria mesmo"
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Luiz Eduardo.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): E que, na
verdade, eu acho que as informações, de fato, quem tem, vai ser o Luiz Eduardo.
Porque eu acho que..
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advo.gado) Luiz Eduardo
Soares"
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT ':depoente): É.
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O SENHOR BRUNO CESAR LORENC1NI (juiz auJIiari: Uue não
seja o que esta na Suiça.
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depnte): Esse é o
meu medo.

0 DOUTOR GUSTAVO GUEDES :.adado: O Fernando é

.

Miggliacci ou M9Iiaccio?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT i:depoente: Fernando
Miggliacci. Eu não sei a quem... não sei a quem o Hilberto deêegava esse assunto.
Ma5 eu acho que. como tem... estã no sistema, e o Luiz Eduardo conhece o sistema.
eu acho que
Agora, o importante é que... é que o Luiz Eduardo faça a pesquisa
antes, para a gente ter inforrrções precisas.
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES ai1voQado O Hilberto esta
doente? Não tem como prestar deporriento"
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depoente): Não... A

a

bern da verdade, ele passou um tumor e... é... ficou Eu não Sei. Eu acho o
seguinte, talvez ele (iniriteligiveft mas talvez vocês tenham dele as informações
mais irnprecisas do que as minhas, que eu estou dando. L eu acho que, pelo que eu
vi,

depois, ele deIeava tudo para Luiz Eduardo e para Fernando Miggliaccio, tá'?

Inclusive, parte da confusão foi esse.., ele descobriu, foi isso ai. Quer dizer, ele j
não estava...
ORADOR NÃO IDENTI FICADO (ninteligivel)
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI ijuiz auxiliar Os doutores
vão requerer, exatamente, o quê?
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-ge(al
eleitoral): Não, já requereram, os doas. E estã deferido.
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O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): Luiz
e (ininteligivefl, não é?
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não. Esse que esta na Suiça. não. Porque. convenhamos, sena.

0 DOUTOR GUSTAVO GUFOES (advoqado)

.

Ah,

mas ele está n

Suiça mesmo?
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT (depcente: Ele esta
preso na Suiça.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (Juiz auxiliar:: Propontio
que a gente faça a audiência na Suiça.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO Mas não esta r'riais preso na Suiça.
não
O DOUTOR GUSTAVO GUEDES (advogado): De qualquer orma,
esta fora do pais.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vamos avaliar. Ficam esses dois,
tioje, a gente avalia. Se houver possibilidade, se ele estiver no Brasil...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eIitoraI) Então, ficam deleridos esses dois Mais alguma diligéncia
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Em relação ao depoimento de
Fernando Reis
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Quem é Fernando Reis?
ORADOR NÃO IDENTIFlADO: Fernando Reis e deu hoie
detalhes aqui que, tanto Fernando Reis como mas.
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O SENHOR BRUNO CESAIR LORENCINI Ijuiz auxiliar): L)e amanha.
A5 duas de amanhã.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Que eles não têm detalhes sobre

.

0 SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz auxiliar) Peb que o
depoente está falando, es duas testemunhas de amanhã pelo que o Marcelo
colocou, não sabem nada sobre campanha. a urilca coisa e sobre coligaçao - essa
ultima, não e?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO Essa informação e importante
O SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT depoente): É. Mas eu
acho o seguinte: tudo que eu acho que os dois sabem, o Alexandrino sabe com mais
detalhe. É porque o Junior era líder do Alexandrino. Ele era lider, mas esse assunto
o Aexandnno tratava diretamente comigo.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar'I r1as o
Ben6dito tinha essa relação com o Alexandrino?

$

0 SENHOR MARCELO BAHIA ODEBRECHT l:depr'ite:l. É. Eu
acho que, na verdade. o Alexandrino è que vai... Eu não consigo entender nenhuma
riforniação que Feunarido e Junior tenhariri que não seja via Alearidrino.
Eu, ria minha visão
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): De toda sorte está marcado, vamos fazer.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Doutor
Nicolao, algum requenrnento?
O DOUTOR NICOLAO DINO vice-procurador-qeral eleitoral):
Nenhum requerimento especIfico, apenas manrfestar a inexistência de nenhuma
oposição à oitiva das duas testemunhas.
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O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI (juiz awtilidu,i A du
testemunhas. Eu vou tentar localizar amanhã os endereços, já avisando que se
estiver na Suiça eu vou entrar em contato.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não Da Suíça, não foi nem pedido.

49

O DOUTOR NICOLAO DINO (vice-procurador-qeral eleitoral: Não,
não. Alexandrino a Lutz Fernando.
O SENHOR BRUNO -CÉSAR LORENCINI ijuiz auxiliarl: E preciso
esclarecer o seguinte. aqui. ministro: foi pedèdo Fernando Pb'liggliaccio...
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Não Houve desistência.
O DOUTOR GUSTAVO GUFDES iadvogadol Hilberlo Silva e tini
Eduardo
O SENHOR BRUNO CESAR LORENCINI Ijuiz auxiliar): Ministro,
cabe deferir do Hilberto. também, que é.

'

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Está deferido. Veja, não podemos saber se ele pode depor, ou não.
Evidentemente. que se não estiver em condições de saúde, longe da Justiça
Eleitoral querer forçar alguém que está doente.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI Ijuiz auxiliarI: Doutor
Nicolao, nenhuma, não é?
O DOUTOR NICOLAO DINO ce-procurador--qeral eleiloral): De
acordo
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (corregedor-geral
eleitoral): Agradeço então ao doutores advogados, ao Senhor Marcelo, e a todos
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que estão aqui. E peço desculpas aos advogados, se fui uni pouco ríspido em
relaç.ào ao documento.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliar): Doutores,

op

os senhores assinaram um ternio agora, eu vou fazer uni termo complementar. com
os requerimentos e os deferNnentos.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (correqedor-getal
eleitoral). Eu queria agradecer ao Tribunal Regional Eleitoral, aos dois
desembargaciores. pelo apoio, e a todos os servidores que esto aqui, numa quartaleira de cinzas. Nós trabalhamos na quarta-feira de cinzas; no é assim em todo o
pais.
Obrigado.
O SENHOR BRUNO CÉSAR LORENCINI (juiz auxiliarI:
Agradecemos aqui. Doutor, obrigado.

1
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MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Boa tarde.
Esta é uma audiência da Justiça Eleitoral. não é criminal, embora estejamos aqui COfl()
hóspedes do Tribunal Regional Federal, apenas por urna questão de equipamento. de
facilidade para a transmissão. Em Brasília está o Doutor Nicolao Dino. que é o
Subprocurador-Geral da República Eleitoral.
Doutor Ncolao?
DR. NICOLAO DINO: Boa tarde.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Está também a Doutora Janaína, que é advogada do
Presidente Michel Temer.
O Doutor Bruno Lorencini, Juiz Federal e Auxiliar da Corregedoria, vai lazer a oitiva. A
ordem será esta: primeiro as perguntas do Juízo, depois nós ouviremos OS representantes, em
seguida, os representados e, finalmente, ao término, o Ministério Público.
Repito. esta audiêiicia não tem natureza penal. O foco são as eleições de 2014, mas nos
interessa também o pano de fundo; portanto, às vezes, informações que tenham caráter mais
histórico são relevantes para entender o que ocorreu cru 2014, no objeto mais preciso deste
processo.

49

Doutor Bruno.
JF BRUNO LORENCINI: Sr. Benedicto Barbosa da Silva Júnior. como o Ministro já
antecipou e tive a oportunidade de conversar com o Doutor Alexandre. o senhor firmou um
acordo de colahoração premiada, não é isso?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Sim. senhor.
JF BRUNO LORENCINI: Esse acordo atualmente encontra-se já homologado no Supremo
l'rihunal Federal. porém, ainda pendente a abertura do sigilo. Nós tivemos a preocupação. até
para fornecer segurança jurídica ao senhor e ao seu advogado, de realizarmos urna consulta
diretamente ao STF para a ocasião deste depoimento. inclusive com parecer do ProcuradorGeral da República. Então, nós teremos aqui o toco bem direcionado à campanha de 2014. foi
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para isso que o senhor foi convocado como testemunha do Juízo, e nesse ponto o senhor tem o
dever de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Porém, até por urna questão
de sigilo do acordo de colaboração premiada, quanto aos pontos que extre
relevante para a campanha. a todo momento o Doutor Alexandre está à sura disposição para
qualquer conversa, nosso interesse e Ler um toco bem restrito ao que interessala esL 1fltSa.7
1

/

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .JUNIOR: Está claro para mim. Doutor.
JF BRUNO LORENCINI: Nós temos aqui nessa ação de investigação judicial eleitoral
como representante o PSDB. Coligação Muda Brasil, e como representados a ex-Presidente
l)ilma Roussef e o Presidente da República Michel Temer.

S4

Eu perguntaria de início, Sr. Benedicto, se cm relação a uni dos dois representados o senhor
teni algum grau de amizade, inimizade, parentesco... algum vínculo com um dos dois
representados.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Com nenhum do,, dois.
.JF BRUNO LORENCINI: Sente algum grau de impedimento para depor sobre os fatos que
aqui lhe serão perguntados?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNI(.)R: Não. Se eles não conflitarem com o
que está em sigilo, não, senhor.

JF BRUNO LORENCINI: Está ótimo. Nós não tivemos também acesso à colaboração. Sr.
Banedicto. Então, obviamente, nós vamos construir um pouco a partir do que o senhor nos
falar também.
De início, o senhor. então. assume o compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de
falso testemunho. O senhor está ciente disto?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Estou ciente (listo. Doutor.
.JF BRUNO LORENCINI: O senhor, atualmente, exerce algum cargo na Companhia
Odehrecht. ou já exerceu?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não. Até 22 de fevereiro, eu era o
líder empresarial da Área de Infraestruiura da Construtora Norberto Odebrechi e. hoje, sou o
líder licenciado da Companhia.

JF BRUNO LORENCINI: Até 22 de tèvereiro de...?
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SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Dc 2016.
JF BRUNO LORENCINI: Dois mil e deiesseis.
.,
E o senhor era lider...
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR:

8787

empresarial cia Área de

lntraestrutura.
JF BRUNO LORENCINI: Nessa condiçio. quais eram suas funções principais. Sr.
Benedicto?
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SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: A minha fiinçio principal eia
coordenar a iniplantaço de todos os pio jetos de construção de infraestrutura dentro do Brasil.
sob coordenação da Odehrecht.
JF BRUNO LORENCINI: Então, a vincuiação do senhor era com algunia CilJpl•Csa
específica do grupo.'
SR. BF:NEI)IcT() BARBOSA DA SILVA .JÚNIOR: Construtura Norberto Odehrecht.
1 E BRUNO LORENCINI: Com a Construtura Norberto Odehrecht.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Com a Coiistrutora.
JF BRUNO LORENCINI: Estú bem.
E o senhor exercia desde quando esse...?

40

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: Desde 2009.
JF BRUNO LORENCINI: Desde de 2009.
o senhor era subordinado a alguém ou era...?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Na condição de líder empresarial, era
subordinado a Marcelo Odehrecht. que era o Presidente da /io/ilíní' da Odebrcch.
JF BRUNO LORENCINI: EsLi certo.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Sr. Benedicto. líder empresarial é como se tosse um
Presidente?
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SR. BENEDICTO ) BARBOSA DA SILVA ,JÚNIOR: E equivalente a um Presidente.
Ministro.
Fá

MiNISTRO HERMAN BENJAMIN: E uma denominação propria da empr sa'?
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SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: E urna denominação interna nossa
para consumi) interno e ex terno.

JF BRUNO LORENCINI: Como eu disse, nós não tivemos acesso prévio à colaboração. Sr.
Renedicto, então vou começar com urna pergunta um pouco mais ampla para o senhor.

00

Na condição de líder empresarial que o senhor exercia desde 2009 na Construtora Odehrccht,
que tipo de relação a companhia no caso, onde o senhor atuava, na Construtora tinha com
partidos políticos e campanhas eleitorais?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: A gente tiiiha urna forma de atuar.
Durante o período eleitoral, nós éramos l)rocurados pelos partidos e pelos candidatos e nós
nos preparávamos para fazer as doações, durante o período eleitoral, a partir dos pedidos
feitos pelos partidos. Então, tinha urna relação dos meus executivos, embaixo de mim, a
minha própria, assim corno das outras empresas do grupo.

JF BRUNO LORENCINI: E essa relação era com todos os partidos, com algum partido
específico?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Com todos os partidos.
.JF BRUNO LORENCINI: Todos os partidos.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: Todos os partidos.
JF BRUNO LORENCINI: Era uma política de doações da Construtora. E
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .JÚNIOR: Exatamente. era uma política de
doação. seni critério político nenhum, era genérica.

JF BRUNO LORENCINI: E qual foi a política adotada em relação à campanha presidencial
de 2014?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Na condição de líder empresarial, eu
focava mais lias campanhas de governadores, senadores e deputados. A campanha
presidencial. na sua magnitude, era sempre levada para o Marcelo diretamente. porque ele

4
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tinha relação com as pessoas. Eu participava das discussões, na montagem de qual era o
volume de doação que ia ser feito, porque participavam os outros Presidentes das empresas,
para que a gente definisse quanto viria de cada empresa para montar o volum
a Odebrecht faria para aquela campanha. Então, participei nesse aspecto. Dou or.
Fá
8789'

JF BRUNO LORENCINI: E por que isso era centralizado no Marcelo? 11M4

al'aLl

para isso?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não, porque a relação Presidente do
País e Presidente da /io/din' era uma relação mais próxima e a minha relação com os meus
executivos era mais próxima dos governadores. Então, era unia coisa quase que hierárquica. O

00

Marcelo fazia essa relação direta com os Presidente,., e os candidatos à Presidência.
.JF BRUNO LORENCINI: Entendi. E o senhor comentou que o senhor participava da
definição desse montante que seria doado. É isso!

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Nós tínhamos uma sistemática, na
base da empresa. nos Diretores Superintendentes, nas diversas empresas. por onde entravam
os pedidos de doação para a campanha. Então. a partir desses pedidos, você fazia unia
consolidação dentro de unia empresa e uma consolidação dentro da outra empresa, sentavamse os líderes empresariais ou

OS

Presidentes das empresas para a nomenclatura externa e

consolidava-se esse valor a ser doado. Era dessa nianeira que funcionava.

JF BRUNO LORENCINI: Em relação a esse valor para a campanha presidencial. que seria
de responsabilidade da Construtora, qual foi esse valor?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Olha, não havia uma definição a
montante, porque.
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o Marcelo cuidava dessa doação, a gente fazia o pacote de doação

para o Brasil todo nos níveis de governador, senador, deputado tèderal. Quando se fechava o
volume, o Marcelo definia quanto seria o volume a ser doado à campanha presidencial. Não
era unia discussão... Não era urna definição nossa, dos Presidentes, de quanto se doaria à
Presidência... às candidaturas à Presidência daquela data.

JF BRUNO LORENCINI: E quanto foi esse volume?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Que eu me recorde. a doação total da
Odehrccht cm 2014 foi de cento e vinte milhões. Eu não sei quanto disso saiu diretamente
para cada partido porque não controlei o final. Então, não tenho de cabeça. Doutor.

.JF BRUNO LORENCINI: E esses cento e vinte milhões englohando todas as campanhas?
De governador. também?

5
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SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Todas as campanhas: de Presidente.
Governadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais.
' $790 1
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Esses cento e vinte milhões de doação oficial?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .JÚNIOR: I)oação oficial.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Caixa 1?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA ,JÚNIOR: Caixa 1.

04

MINISTRO HERMAN BENJAI\IIN: Envolvendo.
pa iii dos?
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o scnhoi está diiendo. todos

OS

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: fodos os partidos e candidaturas.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: E candidaturas.
.JF BRUNO LORENCINI: E o senhor conseue definir, desses cento e vinte milhões, o que
foi da Construtora só para a presidencial?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não consigo. Até porque não era uma
coisa que eu acompanhava pessoalmente. Então. eu não me interessava por etc.
JF BRUNO LORENCIM: O senhor só recebia a comunicação do Marcelo de quanto seria.'
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: De quanto ele retirou dos cento e
vinte para fazer a doação oficial.
JF BRUNO IÁ)RENCINI: Esse número o senhor não tem...?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não tenho de cabeça.
JF BRUNO LORENCIN1: E tudo

ISSO

corno doação oficial?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Oficial.
JF BRUNO LORENCINI: O senhor sabe que há outras construtoras, outras empreiteiras tine
verificamos na Lava Jato. Um dos fatos que ocorreram eram doações eleitorais que tinham
algum tipo de vinculação com pagamento de valores em contratos - propina, exatamente. Issoi
ocorria na Construtora Odebrecht?
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SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não. A ente diférenciava muito
claramente. A doação oficial, caixa 1. era tratada corno uma doação
afastava de qualquer vinculação para evitar qualquer contaminação do relona3co. Er
891
uma coisa institucional para criar relação, para ter a confiança das pessoas. Tida essaarte.
acontecia, acontecia fora desse caixa 1.

4

JF' BRUNO LORENCINI: O senhor comentou o caixa 1. Existia caixa 2 provindo
diretamente da Construtora?

44

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Existia caixa 2 e não provindo
diretamente da Construtora porque nós tínhamos uma área de operação estruturada que
trabalhava na gestão e na montagem dos recursos necessários para prover caixa 2. l)outor.
JF BRUNO LORENCINI: Corno luncionava essa sistemática?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não era uma atribuição minha
acompanhar isso. Tinha uma pessoa específica que cuidava.
,JF BRUNO LORENCINI: Era quem?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Era Hilherto Silva, que era o líder
dessa área de operações estruturadas. E, pelo que eu depreendi ao longo desse... Esse era uni
sistema que a gente não vivenciava no dia a dia. A gente fazia os pedidos. usava o dinheiro.
mas não conhecia a montagem de como isso acontecia.
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Pelo que eu entendia, eram feitos contratos no exterior que geravam esses recursos. Esses
recursos ficavam lá fora e, depois, eram internalizados através de doleiros que trabalhavam
para a área de operações estruturadas da Odebrechi, colocados à disposição para uso no
Brasil.
JF BRUNO LORENCINI: E, no caso, como funcionava a responsabilidade da Construtora
com esses valores de caixa 2? Tinha algum tipo de vinculação com a Construtora?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não. Na realidade, esse dinheiro era
gerado lá fora e no momento em que alguém da Construtora usasse, em qualquer nível, ele era
debitado da área que usou, no montante que foi colocado. com uma taxa de custo. para que a
pessoa não usasse isso com muita frequência. Então. tinha um ônus de uso, mas era lèito
dessa maneira.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Aqui proponho divisão em duas partes. Primeiro:
como essa conta era "abastecida" e, depois, como ela era "utilizada". A sua última resposta
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agora foi no que se refere à utilização. Gostaria de conleçar pelo abastecimento. Corno a
Construtora. especificamente, participava do abastecimento dessa conta! Ou não havia um
abastecimento prévio para usar depois! Era apenas um débito posterior!
8792
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: Não havia um ahastcirnento prévi)
porque. primeiro... Eu explico ao senhor: a minha operação era Brasil. e a geliLe no lUZ Ia
geração de caixa no Brasil como regra. Essa geração era toda feita fora do Brasil. Então, não
era urna coisa que eu operava com as minhas obras e falava "vamos - como a maioria das
empresas fazia - gerar um contrato fictício, pega o dinheiro", e o cara me devolve. Nós não
fazíamos isso como via de regra. Era uma regra imposta por nós, pelos executivos, para não
contaminar as obras nessa relação, que era urna relação não adequada para a formação das
pessoas. Então. isso tudo era feito lá fora e eu não participava do dia a (lia. Ministro.
MINISTRo HERMAN BENJAMIN: Então, no abastecimento, o senhor não sabe...?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Eram várias rotinas. O que eu tentei
explicar para o senhor era essa construção de contratos lá fora de prestação de serviços,
alguma coisa que gerava o recurso e alguém transferia o dinheiro entre as contas que a
Odchrccht manipulava lá fora, mas eu não participava, não tinha controle sobre isso.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Certo. Então, agora. urna pergunta sobre o uso desses
recursos pela própria Construtora, que era exatamente o que o senhor estava explicando.
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SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Obviamente, o nosso meio de uso de
caixa 2 era urna metodologia onde o executivo que tinha unia imposição de demanda para
pagar caixa 2. pagar propina, acionava o sistema através dos operadores internos que
tínhamos - ou o Hilherto, ou o Luiz Eduardo ou o Fernando Migliaecio -, e (li/ia a ele: eu
preciso me comprometer a fazer um pagamento de X em tal data, em tal lugar. Essas ressoas
programavam: naquela data X ele inRrmava o executivo: "Está liberado esse dinheiro em tal
data: me diga onde vai entregar, para quem vai entregar. qual o endereço. se há algum
codinorne para receber, como vai ser feito." Essa era a metodologia de uso (lesse recurso.
Doutor.
.JF BRUNO L()RENCINI: E o senhor recebeu algum tipo de demanda nesse sentido!
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Várias vezes, várias ezes ao lono
da minha carreira.
JF BRUNO LORENCINI: Especificarncntc em relação a 2014, o senhor lembra de ter
recebido demandas?
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SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não me lembro. Eu tenho um fato de
que talvez Marcelo Possa ter falado ontem, não tenho certeza: 2014 toi uni ano muito difícil
para mim. A minha esposa fez uma operação de câncer em maio e
tratamento de qtiimiocrapia semanal, que faz até hoje. E eu tirava dois dias Ia semana todt
8793
terça. que ela fazia quirnio, e a quarta, que era o pós - para me ausentar d Construiola e
Marcelo tocava os assuntos com os meus executivos. Então, se houve pedid a uiiJ vierai
através dos meus executivos ou do próprio Marcelo. Então, fiquei um ano bastante - continuo
até hoje. mas hoje estou licenciado... Foi um ano bem difícil para minha gestão no dia a dia da
Construtora.
IF BRUNO IÁ)RENCINI: Mas essas demandas que o senhor recebia eram provenientes da
irca política?

00

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: \ maioria das demandas era de área
política. Era um ano de campanha: as pessoas procuravam a Construtora para se preparar para
lazer doações de campanha.
JF BRUNO LORENCINI: Entre essas demandas. o senhor consegue especilicar algumas?
SR. BENEDICTO ) BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Como eu não cuidava de campanha
presidencial. as que me recordo são todas do âmbito dos estados. Nos meus relatos para a
minha colaboração. estão todas lá dentro, sao sessenta relatos. Doutor.
JF BRUNO LORENCIM: Todas provenientes de...
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: . ..de doações. ou de propinas pagas a
agentes públicos que me pediram.
MINISTR() HERIIAN BENJAMIN: Para entender um pouco mais o funcionamento dessa
conta - não quero chamar de conta-propina porque ontem o Marcelo Odehrecht explicou que
ela não era apenas para propina, essa conta era usada também para resgate de...
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Eu perdi um funcionário e tivemos
que pagar no Iraque um recurso expressivo, trezentos ou quatrocentos mil dólares para
resgatar o corpo dele.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Sim. Mas, enfim, em lermos de caixa 2 e de propina
era de lá que esses recursos saíam. O senhor poderia me explicar melhor como é que
funcionava? O senhor disse que tinha uma espécie de taxa para desestimular o uso.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Na verdade, o que fazíamos era: no
momento em que o executivo recebia a demanda do pedido de pagamento de propina, e ele
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entendia que isso era importante, ele ia ao setor de operação estruturada e pedia para que tsse
planejado esse pagamento. E esse pagamento, quando era executado, a cada ano...
1

MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas primeiro teria que ser autorizadoJ nelo senhor.
8794

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: Por mim. passava poi_mIm.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Tudo passava pelo senhor.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Todos que eram liados a mim.
Poderia vir alguém ligado a outra pessoa, mas os que eram ligados a mim, da Construtora.
I)lssi1Ii1 por

00

mmi.

MINISTRO HERMAN BEN.JAt1IN: Eu pergunto o seguinte: o senhor, como presidente
embora não tosse essa a denominação na empresa - da pessoa jurídica. da Construtora, eu
imagino que qualquer pedido cia caixa 2 ou propina tinha que ser aprovado pelo senhor.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Até um certo nível era autorizado por
mmm. .\ pessoa vinha, mc explicava, me dava o nome da pessoa, e eu encaminhava: "olha,
pode procurar o setor lá, o pessoal vai.....Invariavelmente, o setor, ao ver que era uni
executivo diretamente ligado a mim, não me procurava para saber se eu tinha autorizado.
porque ele sabia que aquela pessoa tinha a minha confiança para procurá-los para programar,
mas funcionava com auh)riiaçíio minha. Doutor.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN: O que para mim ainda não está muito claro é esse
sistenia de autorizações dentro da própria Odebrechi. O senhor tinha liberdade para autorizar
propinas, por exemplo, sem pedir autorização ao presidente da holdi,im(?

40

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Tinha. Todos os Presidentes tinham
essa autonomia.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Sem limitação de alor°!
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .JÚNJOR: A limitação era muito calcada no
resultado do meu negócio. Se meu negócio desse resultado, eu tinha algum bom senso de que
o resultado não poderia ser comprometido pelo volume de propina. Então. tinha uma lógica:
rando resultado.
se eu não tenho resultado, eu não posso pagar a terceiros, se eu não estou ge
Então, tinha uma certa aquiescência do bom senso das pessoas. Eu tinha trinta e dois anos de
empresa, então, as pessoas mc conheciam, sabiam o nível de confiança que eu trabalhava, e os
meus executivos também tinham vinte e cinco, vinte, trinta anos de empresa. Então, havia
uma certa delegação, mas eu ta,ia com autonomia, sem Marcelo precisar autoritar
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MINISTRO HERMAN BENJAMIN: E isso tanihém ocoma nas outras empresas do grupo?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Eu acredito que
um pouco diíerente da,, outras empresas. era muito descentralizada. Então, n4s tínhamos um4
879
delegação muito grande para gerir desde a obra: o meu executivo que esiavajã lrentedqiiel4
obra tratava aquilo como se fosse uma pequena empresa onde ele era o prè'Smuiliu
pequena empresa, com CNPJ específico era aberto e fechado para aquele negócio. Subia
para o superintendente, que somava algum grupo de empresas, e vinha para mim. Então.
acredito que nas outras empresas as pessoas também tinham o mesmo nível de delegação que
eu tinha - não era porque eu tinha trinta e (luis anos ou porque cuidava da Construtora que eu
tinha mais delegação que os outros.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: E os que csta\ am abaixo do senhor tinham delegação
sua para, seu] consultá-lo, pagar propina ou caixa 2?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Ele tinha autorização minha para
combinar e, que eu me recorde, nunca o que foi conibinado eu desautorizei.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Só quero saber se, por exemplo, essa micruelupresa,
aquela que estava lá na ponta...
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .JÚNIOR: Uma obra, um CNPJ especítco.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN:Um CNPJ específico. ia um fiscal da Prc!itura, ai
pagar...
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Um jantar. urna viagem.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Um jantar, uma cerveja, uma viagem de lua de mel
para o casal. precisaa de autorização sua?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNiOR: Não. Normalmente. esse tipo de
despesa é corriqueira, é urna despesa corrente de obra. Então, ele já tinha uni CR pronto para
esse tipo de despesa, que é uma despesa que, na nossa visão, não era urna corrupção, era criar
urna condição próxima àquela pessoa. Não era o sujeito vir aqui pegar dinheiro - pegou
cinquenta mil reais e levou para ele, que é uma corrupção. É um meio um pouco fantasiado da
corrupção: uma passagem aérea não deixa de ser uma corrupção. mas ele não era tratado por
nós como isso, era uma forma de se aproximar da pessoa. Mas ele tinha delegação. Doutor.
respondendo à sua pergunta objetivamente.
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MINISTRO HERMAN BENJAMIN:Ou seja, a delegação, na Odehrecht, era desde.
digamos. OS principais executivos presidentes, como no caso da Construtora, até o nível mais
baixo.

#

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Era unia delegaçãerai?frm1i
de... Para nós, isso era uma visão de que o cliente tinha a resposta para os
Esquecendo a questão da corrupção, se eu tenho problemas na obra, no dia a dia, técnicos, que
se você tem uma empresa centralizada você tem que parar e falar para o cliente: "Olha, eu vou
lá na minha sede pegar o grupo técnico, sentar para discutir." Nós montávamos essas equipes
de obra coni uma capacidade autônoma para tomar decisões. para que o cliente... Parou o
microfone: "Eu preciso ir na lá na sede perguntar se eu posso trocar o microfone." O sujeito
tinha autonomia: ele avaliava o resultado: "Eu posso trocar o microfone porque isso não vai
influenciar no meu resultado. Muito pelo contrário, vai melhorar o resultado porque eu vou
rapidamente dar resposta." Então, genericarnente, era isso que acontecia: tinha uma delegação
plena.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Isso historicamente sempre foi assim?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Sempre foi assim. Eu tenho trinta e
dois anos e quando entrei já era assim. É uma cultura que foi implantada pelo Doutor
Norberto.

0

MINISTRO HERMAN BENJAMIN:Especilicarnente no que se refere ao pagamento de
caixa 2 - porque o nosso foco aqui é propina e caixa 2 - na eleição de 2014. embora nos
interesse entender os mecanismos de funcionamento da estrutura como um todo. O que eu
queria saber é: em relação a esses pagamentos que eram feitos, a liberdade de cada executivo
era porque esses pagamentos - caixa 2, por exemplo - estavam ligados a resultados concretos.
é ISSO?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Se fosse uma propina do projeto em
si, obviamente, quem estava recebendo estava recebendo porque iria entregar alguma coisa.
Quando nós falamos de eleição, é um pouco mais complicado.
MINISTRO HERMAN BEN,JAM1N: Estou me referindo ao caixa 2 da campanha do
Vereador —já não seria com o senhor lá embaixo. seria muito mais...
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Desculpe. Doutor, não
necessariamente. O que acabava acontecendo? A metodologia que eu expliquei ao senhor da
formação, da necessidade do volume de doações da Odehrecht, normalmente ela chegava a
um volume... Não sei se é esse o volume de 2014, mas vamos supor um número: eram
duientos milhões.
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A gente definiu entre os Presidentes, com o acionista, que iríamos fa7er uma doação oficial de
cento e vinte, porque não queríamos unia exposição grande, não queríamos ser um grande
doador. queríamos ser o quinto, sexto ou o quarto.
Fk
7 /
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Isso foi explicado ontem pelo Mai 'elo 3Pehr&htI

Exataiiiente isso.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Mas as demandas continuavam sendo
de duzentos milhões. Então, a gente recorria a duas alternativas: buscava um terceiro que
pudesse doar em nosso nome. caixa 1 oficial, mas fazendo a doação em nosso nome; ou o
caixa 2 do qual a gente dispunha com alguma facilidade porque tinha um sistema que

00

alimentava isso com alguma tranquilidade. Então, era feito (lessa maneira, o que não
necessariamente implica que o que era caixa 2 ou caixa 1 de terceiros fosse alguma coisa
combinada de propina. Era uma doação institucional que a gente estava fazendo, só não
queríamos fazer um volume de duzentos milhões para não licar um grande doador e passar na
frente de um monte de gente que gostava de doar e ficar num numero lá em cima. Então. essa
era a diferenciação.

MINISTRO HERMAN BENJANHN: A minha pergunta se referia muito mais ao
entendimento do porquê de liberdade tão grande. Nas outras empresa,, - todas suas
concorrentes, e nós ouvimos algumas delas aqui mesmo -, havia tinia centralização muito
grande tanto do caixa 2 como da propina. O que estou querendo entender é qual o critério
utilizado, além do tempo de casa, que tem um técnico de alto nível como o senhor. que está lá
há trinta e tantos anos, a empresa tem uma confiança, não é? Mas, além disso, para ser uma
confiança tão verticalizada em todos os níveis, acho que, antes o senhor mencionou a questão
da vinculação quando eu perguntei se havia percentual. O senhor disse que não, que dependia
da obra. Era isso mesmo? Não sei se estou sendo claro.

o

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Está clara a sua pergunta.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: É que a minha área é a do Direito, não ,ou da
Engenharia. Então. aqui. certamente. vou estar utilizando nomenclatura que não é correta.
O que quero entender - e aí, evidentemente, não é para as eleições estaduais nem niunicipais
- é como luncionava o sistema nesta empresa. Ontem, o Presidente da holdi,i,' explicou
exatamente isso que o senhor está dizendo. mas, hoje, ao repensar em tudo que foi dito lá, não
ficou claro para mim: por que a Odehrecht tinha essa liberdade quase que absoluta, mas entre
limites, evidentemente, dada aos seus executivos?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Veja: primeiro, a palavra-chave aqui
é delegação, havia uma delegação planejada. As pessoas foram treinadas, ao longo de vinte,
trinta anos, e a gente conhecia o perfil. Segunda coisa: nem todos tratavam com caixa 2. ou
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seja. nem todos tinham acesso ao sistema de caixa 2, não era urna coisa generall7ada. Havia
um grupo de pessoas que aquele projeto demandava. Não eram todos os projetos que
participavam. Então, você conhecia essas pessoas e elas tinham livre de1egaç
1
1
8798
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Só para ter uma ideia: na Con. trutora. quant4
J
pessoas se envolviam diretamente seja com caixa 2. seja com propina. O iiuiiici u exain o
senhor não vai ter nunca.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Eu não consigo precisar. mas o que
eu posso diLer ao senhor? O Presidente. que sou eu - ou era eu -. e os meus oito Diretores
Superintendentes com certeza. Provavelmente, abaixo deles, eles tinham algumas pessoas que
operacionalizavani isso para eles. Nove pessoas com certeza. mas não consigo precisar para
haixo.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: É meio impossível, porque o senhor disse que essas
pequenas frentes de trabalho vamos chamar assim - tinham CNPJ próprio e tinham algunia
liberdade, ou seja, havia uma linha oficial, que era o senhor e os seus oito...
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Oito I)iretores Superintendentes,
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Depois. havia uma outra avenida que era a daquelas
frentes de obras específicas...
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Dos projetos onde houvesse a
demanda.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Onde houvesse a demanda.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Está claro.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Vii lhe agradeço. Isso não tinha ficado claro ontem.
.JF BRUNO LORENCINI: Sr. E3enedicto, até para entender ainda uni pouquinho: imagino o
senhor, como Presidente da Construtora, que havia naturalmente projetos. Quais teriamsido
os grandes projetos a partir de 2013 de que a Construtora participou?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA ,JÚNIOR: Unia coisa interessante é que a gente
Linha, no mcii caso, uma aversão ao Governo Federal por uma questão óbvia. O Governo
Federal nos obrigava a trabalhar com o OGU. O OGU era uma peça de ficção científica,
apesar de terem criado o PAC para tentar sistematizar os pagamentos, organi7ar os
pagamentos e fazer tinia coisa mais clara... Orçamento Geral da União.
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Então, a grande obra federal que cii executei foi - e que está sendo executada - o Submarino
Nuclear. A partir daí: metrôs - São Paulo e Rio de Janeiro -, aeroportos privados - o Galeão.
especificamente. Aqui no Rio de Janeiro: o Parque Olímpico em PPP. O
buscou. especificamente, fizemos uma mudança de 2011 e 2010, fuizindu un pouco (10 obra
87q!9
1N
1
públicas e tentando entrar em projetos estruturados, onde a demanda por captaI endI ia qu
o privado comparecesse com garantias, que trouxesse dinheiro para os seus

3h.

Eiva1

foram poucos 1ro.ictos públicos na acepção da palavra. A maioria eram os PPPs: PPP de
rodovias, como a BR-1 63. o Aeroporto Galeão: aqui. o Parque Olímpico. o VLT. que está
implantado aqui no Centro do Rio de Janeiro, a Transolímpica. Em São Paulo. os dois metrôs:
a linha 5 e a linha 6, que está em construção. Quatro arenas da Copa do Mundo, que já tinham
sido contratadas em treze: Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

49

Os grandes projetos eram esses. Doutor.

JF BRUNO LORENCINI: Nesses projetos, o senhor lalou que Federal foi apenas o
Submarino.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: O Submarino Nuclear
,JF BRUNO LORENCINI: E as demandas que surgiam nesses projetos, por parte de
construção. de se disponibilizar caixa 2 para manutenção de apoio político, existiam nesses
projetos?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não. Nos projetos. quando tinham
demanda, era especificamente a propina na acepção da palavra de alguma pessoa com
interesse no projeto. Politicamente, excetuando-se o Submarino Nuclear, que tem um relato
específico de um pedido político. não houve.

JF BRUNO LORENCINI: Porque nós, ao longo do processo, vimos muitas situações de
acerto de propina na contratação, quer dizer, de percentuais, valores que teriam de ter sido
pagos a determinados agentes da própria empresa, a Diretores da própria empresa, ou à parte
política. Nos contratos de obra da Odehrecht, isso não foi uma prática?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não. Existia a prática e os relatos
tratem isso, no que fazem parte da minha colaboração: os que está() relatados lá. Doutor.

MINISTRO HIERMAN BENJAMIN: Estamos interessados só naqueles que têm
contribuição federal. não exclusiva, porque é exatamente a contrapartida "dilusa" - vamos
chamar assim -, e não tão direta como de uma obra de um governador. Então, não estamos
interessados aqui em governadores. Queremos saber quais eram as contrapartidas que não
tossem diretas. mas indiretas, para doações caixa 1 ou caixa 2 na eleição presidencial, por
meio de projetos da Construtora.
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A pergunta que eu devia ter feito antes é: o que representava a construtora tio perfil da
ho/ding!
8800/ (ItIL
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: Numa conta genérica eu re c1-se1Havil
204 da receita da Construtora. e a Construtora representava 40% da receita lo i u ro. o
me fazia ter 8/r da receita do grupo
N1INISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas 20
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: ... 20 da Construtora. porque cii
tinha meus companheiros que trabalhavam ou na Petrobras... A Petiobras não era minha
responsabilidade. Havia uni companheiro que cuidava de Petrobras.
%IINIS'I'R() HERMAN BENJAMIN: Belo Monte tampouco?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Belo Monte, sim. Mas Belo Monte
era um consórcio onde eu tinha 1 67 . Então. era um ' olume. comparativumcntc coiii o
restante que eu fazia no Brasil. pequeno.
Então. 204, da construtora, onde eu era um quinto: eu tinha companheiros que cuidavam de
Petrobras e tinham três que cuidavam da América Latina e do resto do mundo, que
fepresentavani os outros W7c. E nós representávamos 40' do grupo genericamente. o que me
dava 8% da receita do grupo. Eu faturava oito bilhões/ano - coisa desse tamanho.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas se levarmos em consideração apenas o
faturamento nacional da ho/ding, a sua construtora representava o
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Nunca Iit essa conta.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Não.'
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não, nunca. porque
N1INISTRO HERMAN BENJAMIN: O senhor é engenheiro.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Fu me comparas a com
concorrentes e...

os

meus

MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Já houve aqui - não me lembro qual deles, um
presidente, acho que da ('amargo Correa - advogado. Depois é que vim a saber q ue era
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advogado, mas nada contra nós, em matéria de números - o senhor sabe -. à exceção
possivelmente do seu advogado, nós não temos grande habilidade com números.
O senhor não tem ideia?

8801

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR:

-

1

Nao, nunca fiz essLuIIt.

sempre a conta relativamente ao grupo para nie posicionar em relação aos outros presidntes,
mas nunca em relação a quanto era flO Brasil. Por exemplo, se o senhor pega o meu
companheiro que cuidava de Petrobras, ele tinha Petrobras no Brasil e no exterior: então.
nunca fazíamos essa divisão. Ele tinha Petrobras: então, para mim, o número dele era 25/. Eu
nunca me preocupei em tirar do que era exterior dele para comparar com o meu e somar com
.

quem tinha Braskem. com quem tinha área de álcool ou área de incorporação... Nunca tu essa
conta com sinceridade.

JF BRUNO LORENCINI: E. por isso até, o senhor mencionou Belo Monte. Quanto a Belo
Monte. os senhores participaram da parte da construção também?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Participamos da construção.
,JF BRUNO IÁ)RENCINI: E aquela pergunta que eu tinha feito para o senhor em relação à
existência desses acordos de distribuição de percentuais sobre contratos... Em Belo Monte
isso existiu?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Ele faz parte de um relato completo.
Não é meu o relato, porque é de um executivo, já que Belo Monte veio para mim depois de
contratada - havia urna outra lá que cuidava só de energia. que foi extinta - para eu concluir a
obra. Há uni relato específico de um companheiro meu, não tive acesso. Conheço
encricamente, mas não tive acesso ao detalhe da conversa política dele.

JF BRUNO LORENCINI: Entendi.
MiNISTRO HERMAN BENJAMIN:

Belo Monte interessa diretamente. Belo Monte está

vinculada nos outros depoimentos - não da Odehrecht - se não com as eleições presidenciais,
mas com percentuais pagos a partidos políticos, especialmente ao Partido dos Trabalhadores e
ao PMDB. Então, se o senhor puder dizer o que sabe a respeito de Belo Monte, interessa aqui
diretamente.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR:

Veja.. Quando recebi o projeto. foi-

me informado que havia alguns compromissos assumidos lá na partida. E esses compromissos
estavam destinados a dois partidos, sendo que um dos partidos... Havia uma orientação de
Marcelo de que não deveríamos fazer as coiitrihuiçís - era o PT. E o PMDB tinha as pessoas
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que tratavam lá com os executivos anteriores a mim. O que conheço do assunto é isso. Não
houve nada ao PT especilicaniente leito por Belo Monte por orientação do pr(prio Marcelo.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas cm ielação ao PMDB houve?

1

8802

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Houve e está nos relaL j 150g5 .
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Não lembra, no período em que o senhor recebeu
Belo Monte, a quem foi pago e quais os valores?

04

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Os nomes das pessoas são os que
estão circulando aí. Se não me cnano. foi combinado através do Doutor Edson Lobão e teve
um outro, um deputado ou um ex-deputado, que posteriormente ao I)outor Edson Lobão foi
quem recebeu em nome do PMDB um deputado do Pará. Essas foram as duas pessoas cujos
nomes eu ouvi. Doutor.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Está bem.
1-.. na ,,na empresa, quem fazia esses pagamentos?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: A pessoa que lei o relato, que tinha...
Porque isso já veio acordado quando a obra foi passada para n6s. Então, havia unia pessoa
que administrava, esses pagamentos já estavam combinados.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: E quem era a pessoa?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Anterior a mim, o Henrique
Valadares, que era o líder empresarial, e posteriormente o Augusto Roque, que tem o relato
sob sigilo.
JF BRUNO LORENCINI: E esses valores o senhor sabe até quando foram distribuídos?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Eu acho que a oíltiiiia pucela foi paga
antes da eleição de 2014 - que eu me lembre de cabeça. Não tenho detalhes porque não li o
relato do meu companheiro.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Então. o senhor não tinha controle desses
pagaflieflt os?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .JÚNIOR: Não, porque estava combinado. Se
tosse uni pagamento novo, iriam a ni im para eu autorizar, mas eram pagamentos já
autorizados. Então, eu não controlava porque estava dentro do orçamento de Belo Monte.
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MINISTRo HERMAN BENJAMIN: E esses valores sairiam, portanto, da...
1

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Seriam pagol pela operaçã4
J
8803
estruturada e depois debitados ao centro de custo de Belo Monte, da Odehrec 11E.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Ou seja: à construtora.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: À construtora.
JF BRUNO LORENCINI: Dentro desse setor de operação estruturada... Porque ontem, num
dos relatos do Marcelo... demanda-se que envolvesse, no primeiro momento, o PT, mas. no
segundo momento, apenas a campanha l)ilma e i'emer. Era resolvido pelo Marcelo de forma
centralizada numa conta corrente. Essas demandas que surgiam, por exemplo, desses acordos
já existentes, como foi o caso de Belo Monte, como eram pagas? De onde saía esse dinheiro!
Qual era a fonte para pagar?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .JÚNIOR: Só para ajudar o nosso raciocínio.
Doutor. Eu afirmei - tenho quase certeza - que não foi pago nada ao P1 por Belo Monte. O
PMDB era uma conta específica da obra, uma despesa que foi combinada e foi debitada a
obra. Então, não tinha um acompanhamento para o PMDB. Eu enxergo dessa maneira.
JF BRUNO LORENCINI: Entendi. Isso era pago conl'orme o faturamento. confirme a
evoluçàu da obra!
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Eu acredito que no caso da Odehiecht
nós não paganlos de acordo com o faturamento. Houve uma demanda durante um período de
2011 e 2012 e houve em 2014 para a eleição. Nós nunca fizemos um pagamento em cima do
percenlual. Foi isso o que eu ouvi do meu executivo, mas eu não li o relato dele.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Portanto. houve pagamentos em 2014?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .IÚNIOR: Eu acho que houve pagamentos cm
2014 IJani o PMDB. mas não tenho certeza porque não li o relato. Eu tenho quase certeza de
que foi feito. Por isso acho que há uni ex-deputado que foi a pessoa que procurou o meu
executivo, levado por um executivo da Andrade (lutierre,.
JF BRUNO LORENCINI: S6 para esgotar esse tema: o senhor se recorda se a campanha. no
caso, era estadual, presidencial?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não. não me recordo.
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.JF BRUNO LORENCINI: A exemplo da Belo Monte com acordos que estavam
estruturados, à época em que a Odehrecht tinha que quitar, existiam outros casos vigentes?
T8L

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚN
IOR: Quc eu me leinh e. não. Aiív4l
8804
lederal. não.
JF BRUNO LORENCINI: A nível federal não?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não.
IF BRUNO LORENCINI: O senhor tinha como seu subordinado o Sr. Alexandrino?

49

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA ,JÚNIOR: Alexandrino funcionalmente estava
na minha estrutura por uma questão, vamos diier assim... Ele era uma pessoa de bastante
idade e Marcelo tinha dificuldade de relacionamento com ele porque ele era uma pessoa
muito rcpctitiva. Então, quando o Marcelo assumiu ele falou: 'Você se incomoda de colocá-lo
na sua estrutura? Ele trabalha para a empresa inteira, ele faz o apoio institucional político.
tocado principalmente no PT." Eu falei: "não tem problema. eu o coloco funcionalmente na
minha estrutura e as pessoas vão demando para ele." Ele se relacionava comigo
funcionalmente.
,JF BRUNO LORENCINI: O senhor sabe. Clii relação a essas demandas de caixa 2, qual era
o papel que ele desempenhava?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA .JÚNIOR: Acho que o papel dele era similar ao
dos meus executivos quando montavam a campanha. Ele recebia uma série de demandas e,
como ele não era uma área geográfica de um diretor superintendente, ele trazia as demandas,
que eram discutidas, e se fosseni importante para a organização eram colocadas no rol de
doações a fazer, quer seja caixa 1. o caixa 1 de terceiros que nós usávamos. ou o caixa 2. Era
assim que funciuna a, doutor.
JF BRUNO LORENCINI: Esse "terceiros" era ele que administrava?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA ,JÚNIOR: O "terceiros". não. O "terceiros" eu
administrava porque era uma pessoa da minha relação, que era o dono da cervejaria Itaipava.
JF BRUNO LORENCINI: Além da Itaipava. havia mais alguma como terceiro?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Que eu me lembre havia uma
empresa pequena que se chamava DAG. Acho que foi unia segunda empresa que nós usamos
com valores bem menores.
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JF BRUNO LORENCINI: Obviamente que para a empresa. para a Odehrecht. era
importante que o donatário. quem estivesse recebendo a doação soubesse que a origem
daquela doação, embora estivesse em nome da Itaipava. vinha da Odebecht.
sentido que fosse utilizado esse mecanismo. Não é isso?
8805i
1
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Com certeza.
.JF BRUNO LORENCINI: Então, no caso desses pagamentos via terceiros que tenham
ocorrido na campanha de 2014, o senhor pode relatar algum!
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Que eu me lembre, não. ('orno eu
expliquei ao senhor. 2014 foi um ano complexo para mim operacionalmente. Mas ocorria o
seguinte: no momento em que havia o caixa 1 limitado por uni volume e havia o caixa 1 de
terceiros, definia-se quem seriam as pessoas que iam receber caixa 1 de terceiros. Pegava-se a
pessoa que recebeu o pedido e pedia-se a ela que procurasse o pedinte, o suplicante e
informasse a ele: Olha, parte da sua doação vai vir oficialmente da construtora e a outra parte
virá oficialmente de um terceiro que nós vamos nominar. vamos dar o CNPJ, até porque nós
vamos precisar do seu recibo para entregar para quem doou em nosso nome.' Então. era dessa
maneira que funcionava, mas não me lembro de cabeça agora.
JF BRUNO LORENCINI: E o terceiro era reembolsado?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: O terceiro era reembolsado numa
conta que eu tinha com o dono da Itaipava.
JF BRUNO LORENCINI: Ontem foi relatado pelo Marcelo um episódio em relação a um
pleito, a uma demanda de caixa 1 que teria partido, conforme relato do Marcelo. do Ministro
(iuido, de partidos menores que precisavam de caixa 1 de doação e que isso acabou sendo
viabilizado por intermédio de terceiros. O senhor se recorda desse episódio?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não participei dele. Eu conheço o
assunto porque já foi me informado. Provavelmente, no momento em que o Ministro Guido
fez o pedido a Marcelo, se definiram quais eram os partidos. quais eram os volumes - era
2014. Isso foi encaminhado para um dos executivos, ou o Luis Eduardo. que encaminhou à
Itaipava para dizer: "Preciso que você doe a esses partidos em nome da Odehrecht". Mas eu
não participei desse evento, eu não estava nem nas reuniões nem tratei com os partidos.
Doutor.
JF BRUNO LORENCINI: Mesmo sendo o senhor que tinha essa relação com a Itaipava!
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SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: O que acabava acontecendo? Na
tormação do volume de doações que a gente ia fazer, quando se fechava o valor oficial nosso
- caixa 1 Odebrecht -. o que sobrava ficava entre terceiros e caixa 2.
Eu era responsável por procurar o dono da Itaipava. pela relação de amizad' que eu etinhÇi
h
com ele, e dizia: "Eu preciso que você me ajude na eleição com quarenta m_lli&sça
avaliação, se há disponibilidade no seu caixa, na sua capacidade de doação eleitoral para ver
se os limites estão atendidos." E ele voltava para mim e dizia: "Eu consigo fazer os quarenta."
E. aí, o que a gente lizia! Encaminhava urna lista de pedidos dos doadores e dizia: "É para
esses doadores que você vai fazer."
Então, não demandava eu procurá-lo para aprovar para doador "A". doador "B" ou doador
"C". Eu não fazia isso.
JF BRUNO LORENCINI: Sim. o senhor já deixou ali um valor disponível?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Um valor disponível, era um
montante disponível.
JF BRUNO LORENCINI: E o senhor sabe, nessa operação dos partidos menores,
especificadamente, quem que se responsabilizou ali!
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não sei. Eu não .sei. Doutor.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: A Itaipava recebia alguma comissão!
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Não, não.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Algum pagamento?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: O que acontece! Era uma relação
pessoal minha com ele. Eu tenho uma relação de oito anos com o Sr. Walter e, na realidade. o
que acabou acontecendo? Ele tinha interesse em se associar com a Odehrecht em projetos
específicos. Ele achava que a cervejaria já estava no seu auge e a qualquer momento ele iria
vendê-la para unia empresa internacional. E ele queria que eu identificasse projetos, na área
de energia, na área de transportes, onde ele pudesse se associar.
Então, qual era a nossa combinação específica? "Você faz a doação em meu nome, a gente
cria urna conta corrente: até que eu converta isso num projeto, eu te remunero por CDI. como
se você fosse um banco que está me emprestando dinheiro. Após eu pegar esse volume e
transtorniar num projeto, a gente abate e eu me obrigo a que esse projeto em que levo você
para ser meu sócio te dê urna remuneração maior que o CDI que o banco te daria."
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Então, essa era a conibinação geilérica que eu tinha com o Sr. Walter, Doutor.
W9I

MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Ou seja, era urna atividade comercial.l

8807

mrc pi s.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JIJNIOR: Atividade comercial 'lvado
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Ernhora envolvendo caixa 2.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Envolvendo caixa 1 travestido,
porque ele estava doando cm meu nome.

49

MINISTRO) HERMAN BENJAMIN: Sim, claro desculpe -. caixa 1 travestido".
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNiOR: Caixa 1 travestido. Ou seja. era uma
burla eleitoral, se é que gente pode chamar dessa maneira. O senhor deve saber melhor... Um
engenheiro não sabe qual era...
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Não, o senhor sabe muito bem aqui. Está do lado de
um excelente advocado.
As

outras empresas quais eram?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: A DAG. Que eu mc lembre. a DAG que era uma construtora pequena de um amigo de Marcelo, que se relacionava illUit() com ele
- fez algumas doações em nosso nome pequenas, nada que se comparava...

S

MINISTRO HERMAN BENJAMIN: O Marcelo mencionou algumas empresas. Ele
lembrou da Itaipava, mas não lembrava do nome das outras.
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Eu me lembro de duas: a l)AG e a
Itaipava. Doutor.
.JF BRUNO L()RENCINI: Ë essas doações para terceiros eram feitas nornialmente para as
campanhas ou para o partido?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Olha. a gente preferia sempre ía,er
para o partido. Avisava ao candidato que estava no partido. o candidato combinava com o
tesoureiro do seu partido que o dinheiro viria de tal empresa e que era para ele. Mas a gente
tentava fa7er sempre no partido inclusive as nossas oficiais. Doutor.
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,JF BRUNO LORENCINI: Por quê? Porque isso foi urna prática assim... Todas, a maior
parte das empresas fizeram questão de: "Olha, vamos fazer a doação para o partido e não
diretamente para a campanha". Isso já ocorreu com outras empresas. No ca
tinha uma razão?
8808

IN

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: Tinha uma lógica. 1
,JF BRUNO LORENCINI: Tinha uma lógica?

.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Tinha urna lógica: como a gente tinha
uma operação espraiada no Brasil - praticamente a gente trabalhava num determinado
momento de pico em dezoito dos vinte e seis Estados -. nós não queríamos ser pegos em
assimetria.
Então, se eu doasse para o Doutor Alexandre Wunderlich quinhentos mil olicialmente e
doasse para o candidato "B" oitocentos mil, esse candidato que recebeu... "Por que para
Ele é mais importante para você do que eu? O Estado dele é mais importante para o
Odebrecht?" Então. a gente tentava não deixar uma assimetria crescei-.
Então, você fazendo no partido, de alguma maneira, o partido distribuía isso. Em 2014 isso
acabou, vocês fizeram urna mudança na regra e ficava obviamente explícito que aquela
doação foi direcionada diretamente para aquele candidato vinda da companhia
companhia "B", companhia "C".
JF BRUNO LORENCINI: Mas, ainda assim. em 2014 foi mantida essa preferência por
doações para o partido?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA ,JÚNIOR: Para o partido. Partido, eleição
nacional, depois que você vinha para a estadual, e era muito pouco. Se o senhor pegar o
retrospecto nosso, era muito pouca doação estadual, para diretório estadual.
JF BRUNO LORENCINI: E, mesmo no nível federal, se buscava também evitar essa
doação, pelo menos pelo caixa 1, porque o caixa 2 é outra situação, mas, pelo caixa 1,
também se buscou sempre via diretório nacional?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Sim, senhor.
JF BRUNO LORENCINI: Também nas eleições presidenciais?
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA ,JÚNIOR: Sim, senhor.
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por dua- parTictilridadcs: nári, sS em rai
Beu leiJLLu, lI1j

t.) (lhe

si.ihitudu porque ni.

nãti

do siiln, quc c

ei ri

coruipIo

oIahorçin do S.

Ineulius aceN..Nki ao iJiuijnuo preiade uu'eni.

1ui pub1jiidi, piIi 1flhlk1. iLlfeliLfflCuie 114.1
Ji.

nit

tiLi'

ufluuiduu qLIC O

Ctici (oi liii' til' utui

:n

E nri- , com riIaçio ao cscopr

lx'ciflco 1I

dmn(Ja aql

ci'içies ls1rca 1 2411-1. hi

elieL- í í «i e
SR. BENEDICTO BARBOS
Tcrncr.

DA SiLVA JÚNIOR: Que nCw eLiuI1Ii

M. AiiXANI)RF \%'(\I)FRL.ItTH:
i

11aF. iradi.i je e 1 e-eii- Ii

Qu ru'

icu]vcm. F cii co il ~ fflço
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MiNISTRO IIFRMAN BENJATllN NL eLurrio inaIi'aiidii. tqui. Duut4Ir AItdridre.
ihitri &I iiiitadn iia reprc%ciit.i
qu

io%t'ciras pclo PSDH, cnflrn. pcla ccaIi7içar dc partLii,

re1re epecifica.uine as eleiçi3es de 2014. Liiio, LUdO que dii IP1L

2014 que

Ia um intc.is c[ircrn ou uic»nit' i ndintú tciïi rc1c ãr ir

LnLo, CLI pdLria que o Sr. Benedicto fu1tsc

1

flR, ALEXANDRE WUNDERLICH; Icek'rii. rL'cr.idi
tarnrm a rcronL'nciaçao qiic sc'a
R. nI\I:I)1(I

8Pf i

Icird

dc siiIii..

'.

:l.'iiI ii

o tc'mi.
JUMOR, l

I)A

E)R, JOSí ED1AR.DO

'w1.11of

Pre idL'ric pcia

cmi

cti

Crti

ri
- í rcspito. mas a .AI.I-sta atrdada à vcrificação do ahuso do per ccoiiõmico c

ikis candidaio DLInIaJrerILel. E'se terna eni rktçu a tiu1it'. putiiki. com uxk' o respi
ic cpw foge um pi*In ao objerivo dcsa . li. parq - a L]1L h; iia conrrrvr: ii ic' ta:.
pr1tiLadus peIu Itp1CILLU4.]O.

MINISTRO HERIN BENJAMIN: vos.i hxcckucia [ciii iadu. Oiiwui mcriio
1arcclii (Xlchrcchi havia já tiio aIuma nciiçAo a cssc apxto tia mirra chapa ciLienciaI.
Penso dli que o Doutor FIá1i) quk íazei- urna pereuliLi Ièí. e eu o internirrlpL Enl2o, 4i ruii, ja

S

--. F:mh

•ra docontejmciito

tciiha rcicvncia. vanos di70i. histiric-a, nào rcii

uma vincuikçio diit.i km111 o objeto do pr
lev&k) à colahc i. Hcrn. c• i

-,,sLs que e taiiiu' aqui

[1-aLindO.

pinho lol

na cahorçi

1: 11 1 Icira dil
\IINIS flU) HF:RIAN HF:NJ%r1IN: Iç,i riiú.
I)K. F 1. Áv lO C AIIAN i ()fl1.
ft:iit1jijij, fui itta'es

LJ

iILI1

—

eu uotaiia de cmhrar -. ]uJnLIl Lc

qu liofliulicrilu fcito

pof Luii]1.

e h4JI. tUu hli1L1

int
CL

Iii
o

Doutor Alckrnin iainhm c [XISiciL)ni.U, diferiiio que achaa que nn decria sr Iciir... E eu

disse que, zio longo de todo esc processo, esL' iLSUULO faz partc do proceao, pot.ie cumpõe
ri

nosso tcxto dc detcsa. ('orno a acusação é de aIuso de- pnkr cconõmico, dcsdc o início da

Ii 'i e I1tetiçe 1• 1It1 di eiii

uju é T II[li rttT ItC .. iIet Il.l 1 lO h 1J.:iJrl iv,d ijçi

jiar.t .1 cli ijia,

1
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TI1n(e. Desde o corrieçíl. eslJ ri.i nost deíei! Friiã'. i i'. e Ltrrii de de [e.

Pír scr Icma dc cIctc. nós iiiszirnn que cs-c suruo irni u1anF. .irn, par:i csc
LL !LP9

R. BE•:NFDICft) IR11(115A DA SILVA

Jurn:

Senhor

Coiui todas as
MINTSTRO IIER\IAN BENJ4\IEN; Sr, Benedicto, iqili. iió' eLi.uiio' rio curiiniditori:i. que
i1 5'LitP ii mais amplo e po.sftcI entre os advogadas. prrquc cli, aqui. não tenho IMo.

tIJt(Lis LeJJkLU UtIl pLUuess'J diaiiLt de iniui Euío. i i.kbaie qw. e-4ü IJ

rteuidu iqii

reErL' pnccisamnIc ao seu Lk111>imcn10 em %i, mas iii eunIL'udi, do ikioininit:.
P1 > i'

i)u}, DíItLII}( •\lI iii ii

ao

I)R. ,U)SI F1)( ARI)() AL( KINIJN: F'.0 so 'tistarii de
se uiis'e ti aLILs que. em i1ak

'.

rL- lc'mhr:lr

que. r.a

ntc:taç.lii. c' que

rruipre.as iilenk'lLida ri Lavi Jato, teiia hi kb

lamlm doações aos rpr LmLntc. Fxrm sem awnlar qualquer tipo de k'iit euim caixa 1
IL.iJa dis&-i E e 2t:'s(ari dc tcmItu, porque era o Adv':gado à poe;. (IL) '5) \'14:I Santa:
£i1rio.amente, o Trihunal Rcgiiniil do Piat Ie' uma csç&ic de conui de empcn.aç11.
I)'ck'Trntiic'ii que, ik ftio, ptkknl o LandidLlLi) Mão Sirai ler cometido ilguis al' dc

polm. o wu advNifio comcccu aco aind. piorcs e. 'ortanro. nic' Lsou.
('Ii

udo o processo ao 'PSF

c, i clarr.r di prre'.sr foi o \-Uiiii4ro JohIii

:s.i rc'sc' de

co1lJeruIiio de IlÍejiiS não 'vingou. O TSE lejeiLtu dlLerLdo que. .e lii iliusos dci aiJ'ilsLin-..
esses ihiis'.s haveil de .er a urado'. nj Lies iWi Forma e nu procedini.'nto speciIii.i.

tracr is.'.0

riio inalei-ia de deíca

'rquc ii jUito

t tI ic it'

.\ o

Iii

Tii-dJ que rxs..a cc'i 1 iu o

ii iCitO [ -ir t1i1la LLQ LLma P1eIc11s LI IrIInsa ;i
'

Fa -i essa pod.eraço

xrquc, ennin Vossa Exe-elencia .tininrcli1vcl i..

s' tem a

c%JldhuJriLçJo prriiii.ida. ridriiteiii-eiite asso poiJ'zii Sri 'isto a dr ido ttrripo C [LO pRsce.1icrlenLo
prôprio Mas aqui nos vamos nos desviar para um assuLntu que. não é — mc paTL'LC -. coni lotUs
Is VCIiIis,

MINISTRO ILERMAN BENJAMIN: [a uiurta pode. I)uui&ir I-111 ii:'. ler reI
não
a».

mis

ieIcvncia imediata. F. se ela já se encontra na cnIaLxação premiada. e pelo que cii i'i
ila 'rações preinida.. estão. seuud'.l
ariuriciid&i
o

rue curlij.i. L)iitw Nicolai Diito

pelo pniprio Mimsir:u Ruihlico Federal. eiii vias de di 'ul .,icãn. não hena prejui ,':' a mese de
Je1

e uma de'..is'.o q Liu cii k'tthJ :ICSLL' Lu(1ttc1)LL. mas. se, w,, 1!'

Jzi fase dii' aI

ayTIcs

tinais, esses autos de colaboração premiada não tiverem sido divuliados premos ai

rei uqiu riu, se

is'i Eee1'rue ia eritetider lrli i irri k. ti depueri te.

- -. ..LJíIu:.i,.h
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E)R, Fi. ,%lrl() C AF.TA1'ÇO; Eri.i'. iir.i' qu e L'TIçi Lii. '.
no trir ievant.adn o siiio. n,..

erihir '. u [1ciTI11I1' ip.... 1'

LLir.

\IINISfRu IIF:K•1AN I3IFij.4\II: A Jecisaci qui. cstou tomjildo.
p!nutILc.J. Lii ifiltu gJ.LUII 1k es[enikr
''5 dcik 1ufl i)jLi

tIiI

ji o itnbiic' d.i iinpu[aç.io, e,a o

j;fi sïr \ j:.l ks j mn. pira i.i m ii um iidc moulal .1 ui' i im i' cii. Fii ii'.' ' i;u 1i.a dc

LeiiJcr
TijjiL'tjii rtiio é pLlpt1 do JuiL ljcrniiu. eiri. hip.Lt,st

lurni. nik.' s4J jit'se prui..rs. :rtit e'ui

qiiaiqwr ciulro. as NiaN (k i.ki'csa da pane. knLiw a cJixi'iigi que cMou tomando iiq*t i.: nct
IIILiIikiiIO. fç) \oU

m

....cei.i j 'L)fl1 O (1UC4iOnincrik1 acerca dcsc pu tu,' POR1LIC criicih',
iti1 aiiitiiciado 1-›Jo \i iii i1rIi) Pil,l icci FNIcraI. (lh1e cm hrc.
.sc IiiJic:ri ,ui i%tLk

ifil, se. n'. JrLsUutk atii.eiiiu jl:' I]eiiçi.r. Iiiiii'.
E.s..tki i'..iu deriu%i'.Lr,hi 1Ju
re.dmeiiIe t uma IC-.0 impuwlantc de L[eÍL'a. cli rcaprctii nai.lueic momeiilu C.
rcdprcci.ii
i,oiiamcnc. fli'S OklChi1cis fazer ai IIma 1)qui1i0o Of • pe O cpo.nc na':' vai iii iLi
'41,1 casa. Taie o N'11.110r Aiexantre prciisc sair iLi su:u casa para ir à sua. m.is nJio vini
tlLislr 1iti1i' IIiitt&"irt..i de Iliic i' i(qiIl F''
i
Estái,crn
F:ssr tatu

trj . dc cita iiiauiH ra, traradç' i

rkrii ii ouIiu 1'itus. 'rldNe, 50 a es.Ne

OU

ii, 1uIi.I' . Ij,&.tiiis

pis 'w' ç,jlwm. ç

II ,

acivi qiic ri lc'.ric:uiw ia s.-

a U1,1111015 tuiiiçji.'

DR, JOSÉ EDU'iRflO ALCKIMIN: .S4'

SSI'. lJolit'u.

JF BRUNO LORENCINI: LnLki. arnu r'sar ii cigtii:Ia di' pLIfles.'rrlcçaneii pcli
Fi)H. IÃtitnr Aickniiru. lgiinia qIIcstão
I)K .IOSI. FI)IIARI)() AIÂKIMIN: H4 ii iark a
Pu1icu1auncntc. niu ic,i hi ilc nhiiun 1 uiii'
i1iam

uurienie

quLslii1n.anicri 1 '. c fI

q.Lc is 1ci

- pci. rneiiis raiu n-iirit LL duicu fu,iriu e'LI1rccidas,

ii I,u- ILI ii
l.i. tiii i SCi '

:cica ostaria dc...
I)R, Fi AIO III\kIQI!I': Ekia larlk. i.ICrucia. hia Laldc. Sr. Iuidcio. Mcii rirri.
FL iv Ikiuiquc.i'.JgtLlo 'ia Coliaço Muda BrasiL, 1nho upcu15 urna dida tie uio
cInsc.'ui arMiLar. Qual o nome tia ics.uia ii1c o scuihi r uhsiliiiii ciii Rin Mvii Ic'
Sil 811—:'F:DIt:i'o HARHO4k DA SILVA JÚi\IUR: Hcuirqii Vaiiadaic.
I)R. 11Á%I() LI:NRIQ(.:: Miiiio Iwiyactci. Apcna..

Iccltiici.j.
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JV RRL. NO I.()RF:('J NI: A pcii:i j r. 1 )r,iitir Fkvio? F ntiir'. E) iitr ( iii

»u,

(t

'cahr

I \S() (IFt}KS: F31L1

eilI:ii

IaJdL'. (iii-›
lavo

prat1elmernc rrptiu u <luc dis

ÇFv.-'

a ilierilo

1tId 1

g'Lr

lrttein o Manekj OlJeh4

iltLIc, pagallienif>N por tcrLiO. \icI, na cmprc'.i. con.Í crlvaI11
[Id

PJi

1
(iicd, aLEvit!do dc \4ch.l

(

eLç(
ikn;'it - a

um e-ai \ a 2

R. BENLDICT() BARBOSA DA SILVA JUNIOI4: Nau. sLtJtu
1)R. GUST %'O 6UFDES: Qtluhh..I eh eg\a uru pcd kki dc c';iIí ihn -. it fi nai ei r a
ii

i ii

[I II

ic iii riL' i iliiia a Içirma cirnD ele qiiciia ícichcr. ou .iiu pk mciu taiia o PI iii.

dc iIinhIcIrl. ik iuxilis, piru

Sit. BENEDIUT() BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: C1u\L da dui¼ iliuIt:a
J)R, GUSTAVO GLIEDFS: O iih.

ii:.,

SR. BENET)ICTO BARBOSA DA SILVA JtJNIOR: (Iitai i pud ir de fi 'liThi
aIiiirna vc

1iH ii

pxJia L- aia 2. Quando cra tidal. iio lciiravamoç di\' dii -:iir ii nru:

lo

1tiVu;i

DR. GUSTAVO GUEDES: Lntcu

d

ClIatLLi

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Ierfeio, Douifti
DR. GUSTAVO Ct12DE5;

1a

dcerrriiiiaçao ohrt doi i' d:ieti

Ia •rTirresa do

nipo rai por via dc tcrc'ciros ei-a uim deko de
W. HF.\I-:UR:I'o UAHIIO-% DA SIL%.¼ JIINI()K: 1:ia Ltrnii kciio riil;-a no hrniic
que

idiaiiiis tdlCi COlO a. CLI.LpLVI' iM.1 tukl XíX.I IiIs eJLIK1 iudc.s di doi

DR GUSTAVO GUEDES: C'trto. Lmi relaçilu i deição pTesi(knemal.

o

c:lII

'alic

:he'oii aIuni pcdic dircro para pa. I1Lntn via

5k. u1NF:Ifl(1O B&KIOSA 1k SI LV A JÚNIOR: Pjr:i iirn uso. eu re'
k

LÇiI) III.

CiilJv1

da

tiki. iiI

DR GUSTAVO GIJ12DES: Lii fiquei eoii 1 unia dd va ei_iii r LIçii_ a uni tct'iiio que o ralou, sohrc 11 PMI)H. Helo \ii-,nt- c... Esc pa8anientn qite foram teiuis para o Scnadoi
ou liara'o ira

do T'ID13

'i

inlua algutima ei i a

.tr

'mmi elulipar i! a

ilejiç'r:mI

CE

.1 liii ..I'.h
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SR. IINIIH('I() I3ARHOS% 1)%

II%.t JÚNIOR: PJí, que ouiv dc m'u

quetui fIL o it'kitu, ek me JLsse que i de 2014 foi a uJ ido de um

que cri pdra a cminha de 2014. para jlgum candidato juc nio ml' loi

[raIaas uk campLulha deitoral.
DR. GUSTAVO Ct1EDFS O

ti

LI c'nmc.

8815

u134

cecui' e ' \Iaiveki Oddircchi

SIL BENEDK'TO BARROSA DA SILVA JIN1OR Nilo. lé o Auiisto Roque, que eutLi. a
de Belo Mnntc'. fui o nomc qtw eu di'e. Fu uhaiuui um 1íikr cmprearial que euidaj
uiu

ru;u uru

çCiUtIV,)

iiç;io iiis.

e quem

(11ii1a;

Lk

k Belo Monte, cpe flua mcritc e i;i uru 1

chani10 AUZ'LSLO Riijc. Hi um relu*o dele i*i siiku .hie Rchi Mcink.

t;I.EI)Is 0 sciihor pode cplic.r um poticu uiiai
t'u tnlei:.ler:

tJtLi.I

u

u Itiiui a ;\ LILII

nhi: ko'. .Apc:ia: p:uIa

i

R. BENEE)LCTO RARR(_)St DA SIt,\:% JUNI(Jk

\;i '.ciuhor, eu i,rtuui Hciir&1a...

\' uIl.tdaie:-..
M. (;us'IAv() t;t.'FJ)Ks O wuihi'r pixic

plicar. raImcntc eu tiqu:i couli ddvida ciii

iekiç.ti.0 d

SIt. BILNEDICTO BAItBOSA DA 511% A JLIINIOR: Lu nau Ii o depouticitiu do meu
ccutivu .. Ãuuisto Roque. e quandu rcbu a hra

ià

a a CI11hinadi i. qu h a ci-i a

III.II ibiuuç':. i skiuIIu feitas a dois puiiJu o Vi c n

DR, GTJSTAVO CL11.DES; O que é 'recet a obrar'
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA ,IIINIOR: Eiieeriu-se ..0 uea de elri.
rccIiouse - não c )ut1fic-u. tcr LLuIO. pitknt
pas ..uun se as ikir
1

ircçir a a

i-1

clLidandi) de 1n1ra-sIr1JLLLra e de

de cucrgii pata a &

1cuebi es.su u bi as iita

ei iuïi i% e(juipes que etu linha.

1>11 (;I Si .tV4) (;I'E.I)F:S: ('crto,
4R. BINIJ)ICII.) BARI1OA 1)4 NIUVA •P.1 \IOIt: Niiquelc momento. me Foi initwuiiado
que liaia essc pedidos e mc foi iLLt111IdO, iuellIsI\C, qLi' Mare.[o tinha dik' o ku PT no
'.aflk)s a/cr, nn) Iiaera eonuihuiuçí. a1 PT. E o nuui cxeeulio mc inFormou pie, ao

assounu a obra. já Iia iam sido fritas doações uu p 1nLeno de prupitua w13w BeLo Monte,
m 2(11 1. Volto a dzcr. eu nãi Ii o relato, que cii ine recorde era o nome do Senador l.ohão c.
euui 2014, a uuuu e-Jejiutadu que o &çurçju, ks*do 1'.H uuiu

liii

que lulci. 'mliçur.

:UljptI du Au,iJrade GuLinw..

1:
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r V4 (;l IF..l)F:s: { ) r.irc di' ix dpiut.icí o

I)H. (I

riIiç'r

R. HLNEDR1'() KARR()SA DA SIL%& JUNII R I•:U não... Qiialqucr
tai ei sendo LLtflu.

iFU 1.

ão

onhiço U. dL- Í1IJ ladu

ii inhi.ar.

1)11 (.1

IN1

,v()

;t. F:1)E: : E

ni11

L1 tal

(1J8L

u.o Irjiei Ll.'m ek. km:ii.'
1

lhe t:'i (ltn qi i.:il c:rnieinhi

ri:i

1- •t:.:1i .11

R. BF\I-1)JCTO BARROSA DA SLT.\ JtNIOR: \hij it. fliii dik, ík'iil-.

40

DR, GUSTAVO GUFJ)ES; Crrto Lmu tíliimi pergunUt:
kis eiiiprj-%as L1u

Cli

que a i~ eatpíes.i. a
mil riuis. l)(xiu k

os LIudu

1T1C1:i

tcnlrn conhccinicnto que ta,m parre do a
j rtiNi Odchncht - c vi aqui

ntruLora Noitetio OJebr1n .S.A.. dooti cinco riii1h'. e

quiIilietIl¼

torma L'ra1 para

Mj.
Formou cs

4m1111

i11H

di.. hi .

i)tiIO

I

LIC O

cinco LuiLh()cs dc rcai' Pw que . chcgou a cssc montalitc. ,iã que o scnhii

dis que a sua err1prei deeria ler um fa1i.iriir nIi d

TLi.H :liiir

di

:;I..Ii

Como : chcgíi a cs vatni dc dnaço lcgril.
SR. I4KNF:I)I( T() IIARB( ISA DA SILVA ,II)Nl()R: Lt c1a

\

rdad. i1ujiidi

is (krrI.11nkLl.. de pdaki de 4Jiç5i1j, uc eoi'.lda'a essas dcmanda., iia cIiipiu& .111
grupo, prtuc cada cmpn.sa tinha pedidos qic vinhani e nós hntan'ios nci
porque o iirno [kpuiidu. o rneimu cartdiWio podia prileurur, tinha unta relIbçao com

.

wcLitivo A. com o cxccutivo R. Então, csa conoIidaçàn huscava c\r itak uma duplicidade d
doaçúes. A partir deia conoLitkiçiki.vouê deíini1i o voluine que você iria 1aL1' i,iieii]. Cnn
,ii is',c ao 'cnhor. que 'u mc rcconhi. cmii 201.1. íiiram c.mti> e vinie milhC . c ii rLlo
sI.J ci :
1 .,'.SI ti i.i i hu için eia Lei tu aLSIlonunlenhe ciii etnia dos

i iii..'s 41k cada cnqiiu a p.id ia 11 LLU

Ou seja, numa empresa como a (,ontrunnra, que faturava rito hilhcs

comigo, mas o

lalur4u»emilo da CoiuLrut.ra eu uiia de vmnk vinte e piiiio' bdhs. Ii imita ,il1iCe '.
LIc1xndcndo do ano -. nis tinhamos um limite bastante c1c'ado para doar, wi.w. ns 11:s
Liwitávatuos a um \akir para no ficarmos cxpoto. Mas ubo tittha urna lógica: "Eu qucI\) que
oc doe para esse candidato atrav&. da ('ou rutora. para aquele atravês LLI Rraskerr".
o volume e diziai 'Entüo. a Coiislrutora vai doar tio longo do ano iksa eLeiçio trinta
inilhs: a Ira.skcm, qui117c. e era soiuiadn para ahr dn cento e vinte e fechar os cento
inte no'. 1 iii te . ti 1 tn1ia urrii tcra 111k' t'.ei'lli ia diu
i'iiha tinia...

t't' 1 iu jlal.a iajurl. 1)1 'uL' 1
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JI' BRUNO ) LORF:\ 'INI: I)isitnr (iiistav, n wilá —
DRI ((tST44) (,IJII)FS: ('laro!

F

I URU INO 1.0 kEN lNl: Havia ai nni 1 ipo de c4mIir1itaço.
ia

8817 (

in1pcn...aiki t.ii1rc cai\ a

514. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: Niu. seidwr. IXULJUC IL4JS Jjiijii
twa eoisu.. U.aquilo que eu tpIiquci ao senhtr
nicnwnte de algumas L't)flsLfUt(1Fa L1UC
Ii . ..luIlflI)artllafli:Is, flI)'.,
1 i:.l

II1eiün.i ile

ii.1(i

11115(11 I1.( ani:

era (haçiI i iti ai
era un
instriiçLi iLis rclaçfics. nao cr. Iliria coisa que riis putcnhii-. propina...
o q

JI 14}{LM) 1.ORF:CiNI: Nro cistia qiialqucrcornpensçio.'
sR. BF.\:DIf:To BARBOSA DA SILVA .JtNIOR:

13

isaiiios iliRir Lisi.

I)R. (;i IS IA\4) (.(i F:I)Fs: Essa seria minha riçÓxinia prunIa. Eu i.uciia .juc 1
nhor
dei ae LlUi, plirqile 'itieiu eu estive eninu ii Ministri, fc.
(orim quatro hinis de
audinca rcpassandn um pouco os dados, e mc parcc que houve um pauco dc ntusàt
a c*i.a 1. cai u 2, pmp na etc. Queria i o seii]nu,.. Si.i lati ii ii ir' Íicai berit
iisrrado: pmpina aIgi diterenrc dc draço cicitnral. na sua avaIiaçii. rii ia1iiiIç, que r
serihw praLicuivu
ii wILIçáu

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JtN1OR: Na minha pr1k4t. sim Eu ptxiia [aicr
' cleiloral 'iia cai
2 cni ser 111pina. Ai
a mai>r ia era Icila a.sini. Eu s r1tc' laia
iiíicial jxirquc eu na qurid etrapolar u limites e nos e.pur corno urri gruti& doidur. \ii
havia unia vinciiiaçn dc quc. prquc era :aixa 2, era rima prcpina. era derivadn de aliiiii
11111-'1U qu' rrie fi.i.i dadi.
E)R. GUSTAVO GUEDES: hilciiiii, E i última 'eiwi11. u paja Lii eiiLciiJ-i :
&]1liLII
enIki, que os execuli sos iiu os líderes, aqieIcs que e'..Iavani mais mi mcnns Ni seu ni cl
dc hierarquia, se reuniiuri, uruifivanri tudix, u, pedidos. para e\-flur diiphcidauic de peiIidt... e
ai. então, .e chegou aos dI17eIltos muihiucs Ou scja. aqueles pedidos que chcaraiiu at
lua.. dtipIriii.'.. IkariçI% auii

al ir dt duerii&is inilFiTies

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR:
I)R, GUSTAVO GUEDES: No cuuru ..
514. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR; Giosiuirtiiite. nie ieiiihiaiidi aqui

-

t,ií I.I1..J-4
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DR, CUSTAVO Cl.1 FDES:Sirri, airtdoridando. No iitanto. rxr urrii deflriiç10 iiitena tIL
ÇC rCS1)IVCIL cri qiic LIioiivcsc Iimirc - os diiiciitos miIhoc5
tarii at
e inLe, JIW.s .s,i e U1L4 de1i[Liçio justjtuL:KJnal. nik.i hd urna Iuiiiiiçiu jkf
8818/

R. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: IL is.o.
DR. CUST AVO ( JEDES;S,iiisíettu, ubri eido.
Ji BRUNO LORENCIN1: Doutor FLiu.

DR. fl.tVIO C'%FTANO: Fhh'io Cacui*no, poi pi*ie tl' I)iIriri Ii:iu.ef, Si.
pdnie iro, W11U prgtinia so hrc a cplL'
111
'I. prwq
cii adio que ni iiii Fundi. tníraist rnLr.
u.. O
eruh i ri 1 kk'T %miIinv,,iruil de qual da eiiipruis. que C il riiu entejidi
!15R.

BENEDLCT() BARBOSA DA SILVA JCNIOR: Ctriaiii Nt1iti1i OLk'l'rt\hL.
'de inírac.,trimi-ru no I3ri.'i 1. 1 )I.I1Ir.

»R. Ii í\ II CALTANO. Ela i ..harnuda de htas d inriaciititw..i S
TI Il e.i de iriÍi in'Lruturi ihi kP1dig

CLI

di

LIij:

a

SR. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA JUNIOR: C.iii:(iuiii Nii1verii kkIie1ii
DR. i'LÁVI() CAETANO: O sn1ior dtse que. nu ano de 2014, houve deJibei.içu. pelo
LJLLC cniendi. 11H urna d21llLr4çãtI dcc u1cgikt, compnS14i pdii
nhor \iarcclo L [xir Indo:.
OS

lideivs enipre'.uiais tIas ilernak Inpnsis, Qiiinia m'iesis eomp)ettI ts eoIci,iJo?

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: F'ar.l essas reurnõc', de dcliheraçio do
voliiruc a dcr, ciim as cmpra quc cscavam sendo dc.rnnda a t17cl' doação. ou scja. s'
49

iiiia cin[wna não eLaa seik' deuiindada clii tIiU ia par_i cst reuntaçi Eu LLO IIIC Ii_I)IdiI dc
LahL'Ça qu1nta lorani dcmandaWi.., fias. pri avdiiicnIi. sele L>lL olio da.s ni empresas.
I)H. FI Á% 1 ( (A FI'A NO: Sete

OLI

ujiçi dus

41 n'e

eniprea. E pii rqiie

kWICIU ..i ir'iu

duvida. uio . MimsLiu? O sinlior lembra que
cheguti a iiiier que haua qLIiflher1dS
cIiiprcsis. c ai nó ticarnos sem sbcr qiias sciani aquelas..
1 INISIR() M:RNIAN lII\.JAll: r'iias. c1cpoi. dc cxplictu. A ht'ieím' linha
LIJali(.7 .eJitLts duipiesas.
I)R. FLÁVIO CAETANO: Sim, Lssa elripresus çiiuijas pui projeTos
%IINISTR() IIERJIAN BE.N.JA\IIN: ..,Jil II pruieti'. iatki uirij dt içdt ir e ali' ' 11 era urna
mprca scpiruLi e. com ioai. se hegI\ a...
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i AI 1)1 iki A 2/3(2111 7

1)11 FL AV IO UtFi \N() l)cI i mi ,iidi'. rJi I? \ssc tio ivcr'.o de

n c. crc C1L rit. tca

mais ILIUL pura 1aLrt[K1s a UI)s5i iesqUb-ii.
r4

1)14 GUSTAO Gi..1ED1.S: tflLllisiVe. a L'eak

lalou LIU e :o

ç.i :a

8819

001'. Xf
,,

LILLlihinL3s.V o,,, à ExceIincia mc perniIc um parte? F. que onieiii fictu css _Lll'LI:l A
ak~ hnittu que nau kria c4'rri 1 pesquisir qiiitiIinLus. Erito. im

erdaik, o que o scnhi.r e '1 a

;li7CndO aqui. o que Ihc rarece & que as ckiaçics lrais titas x'I:i ( ihrvhr
a oito eJl1preits do rui. é is u

I11IC.J' , Si) LJ te CS:a % qtiinlicni as e mpr

.

deram ilc s'c

-

SR. BFflPICTtj BARROSA D.t SILVA JUNJOR: \o, .criI i'

16

25é
1

a' s.i

Sc dura,ii iia

1 iiteratLi' por on'e cxeciit i u. F.0 t. nh.

aI1at4I de num. ria Cini'i,uionn \ot$ierlo Cklehreclit. váriw, ellvpre'.as que cuitk*rn, ou de un;'
rodovia ou de urna hkIrcktrica, hntão. c.sas empresas tnd.as. se o ('NPJ dcas permkk..'
tIi1&'rahiitnk, pra'.arIirierne elas poderiam sei usadas. A decis'io era tuinaiia ixu sn'
aKd' 1c5:ias 4uI.
'mandat ani s'as q inhentis ernpL'sa qu
tum aIa 1 xo da
I)H. (;Is F.A%() ;I'u»:s: EnIiit. na L1riiLa
'.I.

piiu

.

lafti,.T

-

.

iii

Miriisiro. se Via i.lJa ue p.rmiiL.

ique ijnierii ficou essa dúida

-

quando CII iIi%su aqui que t su

construtora doou cinco niiihões c quiiiicntos, é possível que our.ras crnrcsas que

ivcsstiu

o seu eoiiiuiidu. tisenri leito ruik doiçóes taiulin em cinriu dis'

R. BENEDICT() BARBOSA DA SELVA JU1OR; É pai. [iutu. Pcu dii.0 a'
e v inc. wni que peLaI 01 IJILIs ci11prsi ili" !ruL n?
l)It. (ISI'..t\i) (;I , Er,F:s: Aiora. nIcndi.
Sc uma ikinia duvida: o wnhor diss que a sua ciiipresa. ou uiiclhor, qui

is

:

suu

atuiaçac

daiiiu lueiv. ou davwu resuliado de iiLo biit,c. .\[rnuu de's.a SU.d aELiiçi.i. piree-uuue qu
hu ia .amhcrui ..i Pci rç'hra LLnI iii tia ( :d'u1uriuu1

Norherh 1 Ddchrechi

.it. BF:NFUII lt) RARRONA DA SILVA jt'.\U )K

.,

ile i

DR. GUSTAV) t;UEDES: Tudo henni. mas qua:ntu,mais iva ia3

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNiOR: Pana ajiiWu o e:Woi: n'.s :unliimu a
irea intiusi riaI. que e uitLt a tia Peiri hra. e i 'ulra s cÍupresa que 1inhani ihra 1uidut riub: a
rumba. que

tiiJaa de infriestrtitura uno !ir.isii, e zil hat ia tr

líderes 'uuiprcsari.ns, um

uiciarido de Aui&rica Latina, mcnns Brasil e Vcnc7ucIa. um cuidando de Venciucla e outro
u i'..ti id de •' fu icui e Europa,

TRUNAL REGIOI4AL FEDERAL DA 2' REGÀO
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DR, CUST.4V0 CUEDES; ts'u Lude' knui iki C;iritruL&ra Nnrht?rt1 Odebrechi
514. BL\EL)ICT() BARROSA DA SILVA JÜNIOR: Ekniro dci mesmo
C ':'n'ruhra \uihL'ri&:u (XiChTChL
8820
I)R (1 ST AVo (IPEI)FS (hriad!
11L.

iiÁio CAE1AO:

Vn1tindn: cw' ('insclho ou ec ('ílcgido c' que decidiu qu'.

JJ!a 2014. SCIMJfl d.Ldo\ itL1' e \litte nLLIIles. caixi 1 C etiu?
SR, BF\FDJCTO BARHOS.% D.\ SILVt JÚNIOR:

49

CnIeri,

DR. II4VIO CAET.AN ); Calmi 1 rnr (DdcI1rlLIfl i.s& eiiviiIeridi 1 iodjicdc .ls canipanh prcsikneii e tçpda as d.rnak.'

tiiiiiIii'

514. HF:\LD1(:TO BAREUS# DA SILVA JÚNIOR: Sim. :-uhor.
1)11 I-IÀ.IU UAK'IANO: Denin'
e iii e iiule fl i;j',

L[CSa

kiuica. e psívI

iniagiluir que. akrn 1sc'

reriarrios um aLor de ucifio e elELtiucula mi1hcs

514. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA PÚNLOR: Ne. çvi'io
pela pnicira ve7 'ssc va]r'r dc eento e eiiiquenra iriilhÀcs hojc.,

Clrd1)IieIdLrLIeflEe

iIirrii.tr,

t'Iue eu

NIINI%*I'R0 I1FR1AN IWNJ.#T1IN: (ent : vime niilhõs...
514. IU:NFDIUTt) BARROSA 1)& SII.VA j(NI()R: OIici;ns, nuij

uIinIi c:ili'e ei

ii xii 2. dirtdi, duimil< is tu 1
MINISTRO IIERMAN BENJAMIN: Mas kso ineltiiinh, udii
514. BENEDICTO IRRBOSA DA SILVA JÚNIOR: Tuik,. Todas is euiipiiItuss.
MINISTRO HER)IAN BENJAMIN; inclusive a prekkiiei.il
514. BENEDICT() BARROSA DA SILVA JUNIOR: Tiic1u.'e a pr.ideLtl.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: F.nao, a rigor.o qu-c-tkoii pua k que os ciiu: e
inpicnia - ei ..ciihiir
i:iva Ii euncrn. piir isso no sabe -, corni cxpIiea41l) pelu Sr'.
Miutelu Odebreclir, eram cem dt;' ai,a únieu e cinqueui de um rimu tie'uL de um L,Il;J
assunto que nio vciii ao caso aqui. I-.riro, a ririr. eram coni.

&_1FIÍ/,ít

TRUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2è REGIÃO
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DR, T1..-tVfO CAtTANO; f que o depoerit tsta di,tmji 1

e

qu& ão

e rriiI

par.9 todas as candidacura.s nacictnak e rcion.ii.
CJ

N1INISTRO IIFR1AN IIENJ.kF1IN: MuotkiiI.

8821 /

i. Bf:NE.I)I(I() B.RBust I)A sU.v, ,ILINIoR: Fii csiij IlaniL,

iiiai. (ntii.

?'.1ii LI iaI tu em u.Lrl It e _IiIq 1ierILi oficuir, rmi-d 41 PV Ele riio ItI&M1 i
1

MINISTRO HER.MAN BENJA)rllE't: Niu. Nau

t

u1kiL. E]e íakti que i

ntu e uiqLiu1a

que I'tirm... Ic aIur qw. Iui nIncII)nbdo onlcni nao á ii ofkiL

SK. HF:NF:I)IcI) KARBOS5 DA SII.VA III"R)R: So pári

E)R. FLÀ10 (.ETANO: Pui
ii

i'i.i qLit' rEi [

LtiIt 1

1tiiisii .

jii&Lljr ii

e

II 1iI1ft1

i aI. A iiiinlij xr!UnL1 hii ohri ciraoi i i aI. nIlos1 i._i aI.

i INISIRI) IIERMAN I3F:NpMIN: iu ;hei yje .i
II iLliLiId

1 I1l1I In i.IL":'ç.

cia

aqi.tl

1g&II1L eia do ett'kiul

511 BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNI()R: O xnw1iiaL. u :ukt

LuuLrtjLIi

Im[anhJa. '% ã
, o sci comil, o Mi ..clo nperoli 1si}

MINIStRO) HFRMAN UFINJAMIN: Ma
.

LlliI

alt ti

DR. FLAVI() CAETANO: Niii A tritrilia

nio

ctli'i n.

dO oílciul, IjU,IflIÜ scri

i

5K. HKF:uJUIO BARROSA n SII.VA .IÚNK)R: ('ntn e vinte miIhts. mais o que a
1iipii uJ'jLu em uuo uuoiiue: ElLaIN WI% q1IareI1Li uuIiI]Re. Cuiiu e seseu1a uuuiIh(ie íoujnu
nIahfluitLoi utciInicnic. ou pcLt Itaipaa, nu pcliu'. ( - NPJs tia O )tkttn.chi. I)'u:r.
I)R. II uVI() (AIT ANO: Ii qut eugn1aria k

Dcniivt tki ccliii

I.

x 1 tIL ir iIhs,

uu seja. deruuo dcssc Lilo de Lerliçi e vinic inilhoe,. qudi era a fatij d siii cii uiireí

di7cf ç1' eram vinte iii iIh's. rrnta

5k. RE\I)ItI4) RARIIO)SA u. sii
ii

iu

JI.'IOR: N.ãt

ik cuhçj, pirqile á aqailo

,tJJ)I)l CLLLIId iktu,ujiji e i [i:\l,u pel.i e1pIL klalk tJ_i (. N1J.

:it.i. una

rrc1ÇE4 1

I)K. Fi AVIO t:AF:IANO: A ua dctunLia toi de quanto.' O) seriior se ]crnhra.' . dcn;inda
Ilue

1 u•

de iiaL

Ii ii?

:

'J[i'ih
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SR. BENT!.DICT() BARBOSA DA SffVA JUNTOR: ALhu quc qudrrntd vriiIhcs. Q1alTlla
ds ccnto e vinte.
ITaLL

1)11. (tST.tV() (IJIL)iS: Quurenla mlhõcs. então. liirum 1xdid0s LIC LkINÇLS L'laI$'
5K. 14F:\I-:D1UT ) HARUOS& DA 4iM.VAJUNIM: PcLIidn pala 0,,mL(L xcLIlrR
I)H. (I iS'I'..ti) (;1 111)1-5: A ('NU rinh.i cpIarc1ra milhies de rxdidos'
5k UEFD1CTO RARBÍ)SA UM SILVA ,II'NIOR: Dts mL'1L L'.LlI':s ru Rias.
1 .c na iiidi.iii lal linha iIuin xiliiitki 1 )
'.rIlti
m

o

':

DR. TL4VIO cAr.TANO: U ii i icrçi
514. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA JUNIOR: fi. 1•.tiiI

jal

1)11 F1.\\IO ('FT \\O:

514. BENEI)!CT() BARBOSA DA SILVA JIIIMOR: Pr aeIIiieu na furnia d iwer a
kua.1t. .Sc cii entendi ç
M UTL'L'l o Lii ssc Wl senhor, í que ele eslava lemwffi> dwer eia
LJUL:

ficava utai íuil exphuai ius coiis1hos da Braskecri que a Bii,kein taa doiuidi a uni 1

hupu D 1 maTT'cii.r,
I'cii F'tj qii

'i

cr riosí c l-Icia a

taa d4aTkl)

i

uiiiliduiu.

r hra. du que e'pl kar pa ii 15 eOft'cl i da

Llru1raru) ;ko da 1-'CIiiI'Lis. 1:'.si

1)14, FLA\I() CA[1'ANO: U snhir ui ii issL aqui q n'.. Iiav ia. pw tair':, e 'la
iii'

_i

L-ril .jjjiçi

i

Illl

.ii;i 1. OIkhrL:Lhi: iaIa 1 ICÍLCÍIL1

L:Iisd

a cii 'i:a ilu CII

Ii

2 (iii

f.i ii s de
iu

tLI!l:

1)

SR. BEEDICT() BARBOSA DA SILVA J1lNIOR; O 1aaIIler' caisa 2
a lew da
seguinte tiwmi: no momento em que \oeë detiniu quanlo cru o cziixa 2 e quais eram
ajii1idatos quQ ou haiaai pCdid4J ou que iauu recebei caixa 2 por qua.kuet tuoÚo que lbss..
para nil4l enar asili1ctria. pam nãi> epu.1- que oci c..lava doando niais para um ik'i que pula
era pliitiejaiio dO Joiiu &S 5CI1i1ILib que efl\'t.)L\idflL UOrllhulLflCluLe. julho, aguIu e
scrciiiwo. c-ntrcuc para o Setor dc Operaçs Estnrnirada.ç. que fazia ra organização dr
JURO. 1s4J

dinheiro e mi riiioa ao supi icirite, que era quiui inhu reIaçiJ e im querti p.1iu a
CTI d liurm.i e onde sena en1Tciic ti thruhciru. Era assim que IJnLiIin:la. I)ou:or.

,JFi:i'h

TRUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2' REGIAO
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F-'nrãí ir:I ciii diiih'iiei
TP1L PO Lz0A1

sR. liI:\I-:Uli Eu LIARIH»A DA 4%II.%AJI'N1()R: F.rj cm csp&ic.

8823

I)It. FItVI() (:AF IAru: Fiii rcais':' Sa}x n diicr c cnm cm rcais
.SR. I:\HH(.i) RARBONA DA SILVA JÚNIOR: Ni miiiniia em rcik. porqllc' 'ra payr'
i lo 13 iii 1:
1,1 usi.tdo pLu a ULIS1C10 de ..iiipiiiLïiis [ti' Brti) EILILLI cru
DR. Fi AVIO UAFTN(): Qucii uperava cs
p.agamcnt: Fia dueInraIi;tLJl' uu era
ci1ipIc flt'C Ip:ittimciini dc Opci "c'i F_'truiuratbY

66

,K. HFNFiJI(IO HARHOSA DA SIL'A JÚNIOR: Scmpw nn iXpa,1zinicnro d
H trJçbe Eti i .ijidi. {)iuLII'
I)I.

iiiie

eiiIiut

ii

.1

SR. BENFJ)ICTO BARBQS:k DA SU\"\ JUNIOR; 1 IiIhctr., Lit Eduaiilçi e lei iijidí
MiIiacci. Eram as tr pca quc udzivaiii cLLS oIcrcs
DR. II .% lo (:%F:I.t\O: Qual .ra r papI do Fcviiar,do Miglia.xic nissr
sR. BENIDICiO RARB(XS.% I)\ SIlVA li NU )R: O lcrnandi, tkLia da icrci
e. qiiaridti j Luii ou o 1 !i1in iiii ustL1\IIn dis1 uícis, dc Crilili\a px I

ihcr

pRuhldInas di &k',c. F.nt.Ii . cI cnh:.r'a cpoi; tidarnenuc. O Hilherio cra um.i

FlIIquc. aLe hjc. tem um pnhictita dc triLamcnte dc c.nuccr. tmião eI ík.aa auiLe. e
Rrnandçi ccbria a iiisèiieia

F:sc cuidava da tcouraria intcrnacic'nal c ciitrava para altidai

iii operdçúu quiazidu o 1 liIbrrki ou u Luiz iiu ctiarii dipciIui'r Ci .

t)K, FLÁVIO CAETANO: hijtlu etc iWkiIJ

iuikipiu ItLI 2W4,,

SR. BENErJICT() BARBOSA DA SILVA JtNIOR: I'r a'etuicnIu I1riiiI1u
DR, FLÁJ() CAETANO; [.I rri"ra nu SUIÇa 1ije
R. BENEDILTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR: u ci.
DR. FLÂ1'1O CAET:tNO; Liu ieLtç.i'.. a Ud4j Motite o enhui

uL;ic inc dijci i se:iIii jiï

dksc qnc quandi corncçcu iso ja havIa iido nciado auirc
\i Jiude GULICIIe/ enlilO iluterlocui ira?

sc c.sa ncociaçào rcvc a

[.
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SR. BEFIMCTO B.4RBOSA DA SILVA Jt'NIOR: A in(IrrrIdçI qie cu ieiho
qucm tc7 a nci.o toi a Iikr do

rc'ti- . (Inc.

qu

cra :i Aix1rdc GIjticrrc7.
1L4L SW93

1)11 FL4LVH) CAETANO. Unhii rãn ilx qual II

Fk

R. KINEI)I('I() H.kRI)+ 1)A SIL% .• .11 \IOR: Não ieihn
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N,%oa. F.ii n.ii

Ni

riic irik'rtsc cm di%culir qurri etu Ciini ii a cjva ipii vadi c'.i não prw.,a%u qicl 1 flT a

minha c'nntrapailc do nurro iadn.

I)R FLÁVI() (AETANO: I'ur iitimi: orneni nos hH L[iI tamhm 411C hinic urna diç.Zi
id,io P,141k1 Sl af. Íciri pci aálca de i nftactiutwa O setihii e ei da
SR. BE\TDICT() BARBOSA DA SILVA JTJNIOR: Nii. ViiIli a diier: o íiio de a area dc
intracstnitiira fazr a doaçn no siiiitica qu fni Cl2 que pediu. E'a doaçio d
Iii

urna d

açk' cuIIIbilIld.a ptu 1azieLo uoui as

%&ia uue peL1ir[rI

l33u1fl

ir P4iulu

.Skaf

ML1rçd

e

Paulo unham uma reiição muílu priximi nu hesp. Murciii Ir.iIt'ii disso e iIuraImenk

aI%:tci)lI o cijsti:, 'i infracsti'unirn. No
r)ouiiir

1 Irlila

¼

[)fl.

urna 4xis,9 quc a i!lfnhcnIwfa fCS(1cU doaI p1

chatt'&. Je

utIi,ir <i

Liii r&itioI. III N . 0.1 111 doii KI

(;Iis1'k\.'() (;IjE[Es: Si uru a eu iii uJ id:

i:Li1_

it-s.j

íz' uni

eiiJi iri

ae kinava os ptdii1is e se definia, xn ;ieriip1r — :' ri m:ii m.iiicrn e st IV r CoiTeti:
C\O

i

Pauh Skl. .AIia, c o seflhor mc perL'unLar, CU LIirla que n:to , jriu a LII Iiç.Li p'r9u..

iria

'..Mu i..itt.s.&.i

qi ir' i

uiiihi)es i.3e itais'

SR. BENEJJICTO BARBOSA DA SILVA JtNIOR: Ii eeinpii. 11111
DR. (TPUSTA%O Gt:EDFS: .0 iino di earnipariha, queni niIidaII i CN() Íiicr
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paamciiro paii cteterniinada prs'
SR. HF:NF:IHCTO RARIIOSA DA SILVA JÚNIOR: Itj rmina 1iicamcn1c
ticflilik.iu miqiicic dlii

tIiíiiij quancLi

Xitqiic. r(JLIRi k:átilvzIn.i IY' Jídcns ilas etLipicas. 14J IL1tJULCJIIU ciii que

CJLLI Ci11fI.'..

ii LlLIU,

ele

ja1 sI)Iri LttIL Ii I\cehL[ lifl11 LIeman4Ia...

Nii

ai

ILI

(\O. dc ein.x' niLlhões. Nu rnioruezilu cm qLUe Li planilha Íii..I\a detilh4tda palu quuis ciiiiiiiiam ser tcitas a doações, isso era cncamiiihado pmvavclnicnte para a tcour.qzia conin um aro

hiri,iul. porqLIt! er

Uiiiii

4.kaçh) UÍICL1]

prixuri\a o Iinancciru e lalava:

o íLuaUcciru
.irri :

EiivariiiiFit--

EI4u1 cum csa

\Igtlnta'Lt

LLernantLa LLI

t• pt
ru!dni'

t11neilte

a Ls iuiuria

de ta/L'T ca Ijçi.

paul i piesideue 'ia cL1Lp:i:si "Esi..i auhutLLadi:

iuicc ia L41ralu

1)11 1IS'It'O (11E1)I-S: Nesw ca.'o do P.'iulo Skar cspecificaiiieirc o 'ciihçir c' rcc'nrda

í.íIIFl, .Í.'l
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SR. BFNEDICTO BAR1U)SÀ P4 SILVA .JUNIOR: Nii4I, riio rue rerdu pirque rii':

p;)rncipcL.. Volhi i di7r: cr: urna rcfriçii pscaI dr MarcIo O Mnireclii cia prcsidcncc da
hoi'du e aiutuLa: de Uflloiu a decLso e PCNOIVeLI t..iier. Na4J 5LI eu que ia

k

882k

1

DR. (1USTAVO GLIEDLS: Pareie tbvi.i a 1spou. mas se' para fiear c[au. s de Ti&
i rui cm prc-'.a

1aIasc

1111 ci tinarici.í ro : F:iç;i IIlio iii ilhc' para

1

- J

" i ii i_inlrc rra

'4:111.

SI-L BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JtTNIOE4; U'rvihuiente Lana e inc ink'riiiaria
1Icpt1:

"ih.a. rccchi uma Iiaçiui dc \1arclo e Iii' 0I'inae'in c uma psL)u thi niiruha

:tntiana . puiiva• Itncri

rii infiririari i, nas elc fii a. F.I

.pura Iii til a auKri ,.aç& para laiir urna ce'i sa

da lirng_ iaI',c, cl, quesLie'tias.
ii-irndandc' cii papr,

pai1

jirn ai iria

í,li i1

e l.aL) Iiise \Iaieelo e ui lossc n pueident .

eoni e' tuIri preiuJeruI: "0 Jüiiicir ciii Jlgauftkl li

paar?". mas \Iaivclo

r37c11rl0.

naturalmcntc riniiciii

q'j e'tii.iiauia
DR,

(;:sr

\ () GIJF[)FS:

I)utiç..ií liile' S lçt t. i -i:ii lit.t

•.

i&:t.

iii

SR. BFNDJCTO BARBOSA DA SILVA JVNIOR: Não ruu rird.
DK. (;us-r

Avo 6UEDtS: tT n.ji ii . iii ijrii...iij 1

riem

511. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA JUMOR: Nem depuis. Ele. M4u1..eft', me
i nItrniciu qu lana a LIçuh. io para o PjiJi SkaI': nia niio me p-rgiinIou c devia Lieu. Se

1i\-esm

soa e c m..ahia qual era a minha vi

quando fei_ nio íeí usei ndidi
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ç.'kl_ pxIrq(w a gelite di -uia rttuiu e' pap..- 1

ele .abia qual era a uiiinlia p

pcilí,n das

do Paulo. Fnuo, ele ui' me

íei no ss1eina dele e, d1T.is. dchiutw. ile'e 'a meu

...i:ininrc1iivclu... & rcuttadr.
I)R. (,t:sI'Avo(;L.I-:uI.s: Nea reuni i
1 tuba

lima

11¼l 1, tILL1J

111C

t.s Li

'runi pala eIl'ar1i/Jr ( pedidt». 1

p [uI1ta' r\ú hjc lerí.aiflo ee'niliçii ik s-ut'er

I4..II.1lJ' OS

x-d LtlOS L ii

LjLL.'IïI \ 'L'C'. 1eLcI)eÍa 111.'

5k. KF:NF:uItl'o BAKI4( SA 0.4 SII.'A Jtil()H: 1-:i'a muito dinfuiik:o kso. Vç
a a rerr pedudi. cm l'eiiw e i.i um gaiuiarudu; cru maii.i. o
poi'quc a

4lIlgaçõs

c Iceha'am entre niawi e junhu, e, aincia assim. a cflte empurra\a para

íinçai a faLei pagaunw
ilinamieo. p)rque s'

LeuiLu'a eL)ilsol idar.

no fmai dc juJh'. meio dc julho pait tnte. 1so eii [U1.'i'.

uih'.tiIijia a

As 5C/.L, V41L± ii para a pessoa e ela ÍaLma:

Mas s& quero taixa 2 e eu faJi :Ni tenlsi caixt 2 pira te dar.

) queru dar o oCkiil

Isn cia muico diiiâmico N& tem unia cnnstruçn. i'cm um crahaIhi quc ti teito dentro da

ITk]el,uu}it: km1111attiu-Ne tirrua e&,uislruloru para 1e'antau Loda ziN

que Fura,,,

,.licialmcnie Voces puiLem pedir e isso vai ser miormade' a 1.iel.s. '1 em um ce.mpil uile'.
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MITIS IK() HF:R\IAN 11FNJtI'1IN: I--.a Ic1a1iuc c'rim periicIii:.
LL

LZk

SEI IH\I-UItTO IIARIH)# I)A SIL%.& J(:N1oR: IIa .ict'iritccta imi
\IINISIR() HF:R%1AN HF:NJtMIN: lima ci aiu ano?

5K. I*.NH )1t1() B.% HI3OSA 1)..k 5H. • A ,JÚNu1K: 1 ma vez ao 'vciitu. uuc iaiJt 2(114: ku,kjs ijo r

eiiiu'. pç.1uJos dA £tLI-SSaS treas, anda

reuniL) part cinsoIitLtr o que cra o pcLIldu)
Ol

»Iida

du.pi)i

flu)

4LL'

det11 h.LI.

e

miuia a urna

cu rtL'chua com ii pedido do oulru pridcui•..

SC 1 itI Ii mais, pi TqulC ji cta\a dcfi ti lio qii ii1'

o 1 miru..

qual era o volume para cada paflido...

00

\IINIS IR() HF:R\1AN HFNJM'i4IN: E-''a rcuni.in ci':i cm iio Paul':'.

sk. llF\IDi{:To E;AkIK)SA DA sIL\4 j(.'MOR: Isa
1 INISIR() HF:RiAN HF:NJkr•1IN: F cra ciii que

5K. HFN Fi)IUT() II ARIH JA DA SIL.
iiiiil duz rrIai' qui.iiiuJu a
tornar dcc

jSiN

cu.licaçi

Pa'.iiu.
'ii niciiiN

Lllc

A .1 ( ' I(}R: ('icio quc cii ilmio.

ji e1a. aiii ti du' l'iii

'c

ii m.I1:

k1uii,Eiudi, palJ a

t:iru.1 ar nu:

triI

de onde ianhi arr.

M INISIRU II FR%IAN BI-\I A %1I ',: \la, e

mprc kIi» ou peilktu poIcrioic -

1 fulam iuI.IIIZI 1 uffl,io ('ti uíki'
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pli(j.ii

quc vinham 'u arntcciarn no segundo turno. I)uranrc o princim tiinio. w rccchcse uni
pedido, vtuti

JUS

p_utenciainiriiw IrItee'saILLe-s par.ii o rLIpo. que tuiham unia

vião i.k que a rnii.ialiva Priv*12 era imporlanle na miu

.TIã41. que queria que houvcs

projeio de ii ae.liu1ura uum X1 ieipaço priada. u'i já Iüúhmw"' colliido. LflI.4J, quiu..Io
vinha alguma ci ii a exlcniporiinea. a genie ticava rechaçandi i: 'li 1iam11 para

11 Neli

vai li pedir no par[]do . a trtiiic fueia ik'a LLn\'ersus — não signifit que

flLu

Aí o pedinte. o uiplicantc tentava resolvc'r pegando a aiiroriiaçào dc'

aIP,LKIfl

niun.a e.' IIu[suei

rFie11

IlirilLeN

pau i ti

ac'flLc&ran:.
Eu, poi

pirque eu 'eI1ii: e 1 trat a

Iaicr mais."

1 INISIRI) HF:R\i AN HF:NJ.tri IN: F para 1

L'l1r11 1irno. Hs ia ama uiuIi:i

5K. uF:Eni(:'I(1 BARROSA DA SIL\A ,pÚr"I(R: Noirnaliiientc o vçIn do linheiro
luuno. ese voIuuit que
1 turno ja

iki.

Fa,ituiitu de ceiiLu. e ' irie. nu.

ji VeNcrV.ialno urna paile para o

que haven a scir,undi 1 urno. \ ' ei msciiamos mapcar tndc riiti

F.

.' t.It
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iranMricão l-4)nnjrafica SAJAI.f AQi
re..juIl\çmj no pi-i ri ieit

1

tunul v ízi/l'UTI`10,1 urna rer't de 2ÇI

1 'u

pirit o etmiJo Itirrio.

l)cititn r.
1

JF BkLI\) l.ORIN(1NI: Sr. k.nidjcuj.

L[ua% p runLi' que me sut1rirn. Oniem
8827
Marue[u r1ait'u uma luiiej que isunto de i.nierse com o GOVernu i.eden4. eurlztç
ia dcc. noritialmenw um exccuti vo da arca que tenha al.iiiiii demanda, qi L

ifl1I

projeto de lei. que picusi de algunhi p.iilutici Lrihiitiria. ii ité o M1Tee1111. Lra.ia cia dei ad4I
o Marcclo - foram a' palavras dele -: "F41 vou 11 negociar, iiia voe ji riqui' pronto porqu'
pode sLiiir uma deiiianda paja ' ucis e ocCs tm Je esi;ui com esse dtuliewi pronto para
duar: hiso oci rrcui ria ciinstruiira'

R. HF:NF:DIUTO HARU(»A DA

00

II.VA J(.\IOR: (omo CII dis.'e ao enliiir. nós ni*.

1 LiI4Imnu\ dii Ci "veruo IederuI paiu riio

Vi

Ci da peça de Íirçru que era i> OTçarnerllo Gerdi da

- o (XiIJ. () OGU rcpreeuitava a cada Iihcração de clinhch'o aIum que tinha dc t37cr
um

Jido e i)

(uíaJluJ. disso, Entáo. que eu une jeeorde ruiõ. O 4LIC eu petJLa a Mat'eJ.

ele 'c enohia hULaIIIC ci'a rio í1un de paan1enIos do submarino nuclear. IIe Iaii2I da

ageulda. que ck tinha com as pcssoa' que.. F)a impoituida do ubmarini) ni.idear uio ficai
Pirqmmc chcaa o tini1 de ano havia uma rctcii ão, eles só iam pagaï em iiiarç, era au
pn.'ieto que dctnauida.'a cciii rui 1h

JF BRUNO LORENCINI

inês, ETa a única agenda (ILIL' rue cri VI_I%'m corri ele

Entu, o serilitir traíia e.e itleitti do subinajino? Eiui i1,urti

inoiiic nua hõiiv ahuiii itorno do Marcelo rIi7c11do: '( )lha. erc"ii -onversando sr'hi.'
qUrSLLIJ do subrtiium

a

rj fique prpLurad{"'

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JNIOR: .\u. NiL. porque ele 111.11,1 unia
de que na cun1cra que ele tinha LL55a conta giolml o uihniarino i; estava Ii deulro e que el
ia me alocar unia despesa Íuturarrieinte. La irrhaliiar por aloe ação de des.jsu.
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iii BRUNO) LORENCINI: EIe ia te aIo:ar unia despesa. C1ieou a ser aloi
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR: Ele rue i.lucou &IeLe's&çe
1 ila' i 1i '.LLi LIAm suihriia ii no.
.111 HRL NO 1 .( )K:( '1 NI: D7cwt' nu ]cs. O
s. IIF:,puIt:1'O hAiti USA DA

iIIilI]i\',\

ai.

nhoi e mI'ra ..'ir qu perieudo.

jtNR)R: Acho que Iii de 2111 . a !ÂIl .: air,iIm:u

,..Jjs_I ,iSJ.iJ

JF BRUNO LORENCIN1: Uu 2012 a 2013, h a que Iiiiiki ficou essa despesi

JniC.IAF,:I

T À.
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SR. BENEDIC'TO BARBØSA DA SILVA JÚNIOR; Fwuu urna de1iheraçu panio PirikIu.
du IrahaIhai1çtr' ao Icuiin da ua n:iilçic1c,.. Foi tmrn como caixa 2. ma' Ü4) cia
cainpaiilii.

J1 BRUNO LORENCINI; Ah.
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ra uixi 2.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JtNIOR; Nu era eurripanFia.
JF BRL'NO L.ORENCINI: i\ ultiui.i xun1a: qual era a iuiiiçio do Sr. FerIkuLdi Luii Au
tia ('unha S.irniu.'
.

5K. HF:NF:DICTO HARHOSA DA SILVA JI.MOR: Ek era o IE ile unia outra empIea
1

-

rIií I.

JF BRUNO) [ORENCINI: OLIa] rriiprea?
5K. BI-NF1)ICTO BARROSA DA SILVA JÚNIOR: \

(klciccht Ambiental

JF BRUNO LORENCINI: Ceriti
5K. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA J1'NIOR:

EI era Iiiki ei'resari.I da

(ktchrcchr Amhicntal.
JF IMU NO I.ORFN(INI: Seria um ar' da me'aiia hkrarquia'. I:ie panieipaa lcs:'_i.

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR; Snii.

nlior. Iuriieipa.i.

JF BRIrNO LORENCINI; Ele piuiicipavi da reuiiis de deiiuiçio de doaçies
5K. BENEDICTO BARROSA DA SILVA JÚNIOR: Ele
a par_l a íeui1i'.C% pirI e 'ii lat ii.
I4RL. 1() 1 .ORI-N( '1 NI: I)nutrir ( ust.:rvi-i, o c nhor

kilik demanda no gttp

ta7c r mi uma

1)11 (IST.t'vO (;I.!FDF:S Sim.
Quer,i

.11

lar riu iii çunia ciii que 1 iqile i

m ii ii ida para e

rileisis paira iuiin. Indcpeiidciite do que foi dito

OIILCLII

IafeLF

dc Iliavi:?

it '.

Li' peh

pdo f11iukj, eu queria uui'ir

il

verdade aqui. Voos definiram: "Ncç vamos contribuir com a.' eampariha com 1u7critr

ii,i11ie. de teak

Quiix1u

o Foi dit'., cii vi, ia quak Larru;1uiiha'.
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SR. BErDICT() BARROSA DA SILVA JtNTOR; Ttidi, a' i:.i?ripiriIu
DR. GUSTAVO G1TEDLS Toda Iulusvt

t pestdLa!!

-

I4. BENEDICTO BARROSA DA SILVA JUNIOR: St Ius
ILI2 i i ;iI
C TU •; 1

. e nvt'uivia pre idcne lal.

\tlILI11i. que

eii,jd.

taLI.:aI

1ittad

LIJU

afio
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1
jkiçi

lede Eji e knrail. enatJ1.

nu dLIJ ka'i'

DR. Gt!STA\() GtIEDES: Es

e o . o[u.l:ie qu'

ttLa

J lcuiio t.]t eaixa 1.

1 ia

Iereeirn e aia

,

SR. IW\I I)ICi() HARHOSA I) SILVA J1' fOR: Sim.
I)R. ;I.IAvO (;(.F:DF:s: Ou stja, -i emprrsa vai disíxinihili7a1- du7encos miIIiõ c:'
iinparihu
.T(. BFNFDICTO RARNOSA I),' SJI.V% JtNIOR: Siii,

DR €.IJST.4'() GItFDLS:

e ' nu mi'fii que

eIn\e1l.i 1 LI te uni ii

'R. BEN1 DI(T() BARBOSA DA SILVA ,JtTNJOR
rç.sCiI) i1' L'LI mL

1)11 <;1.1 11AV0 ;I.IIIfls: (erio. PotL
1,
1

iiíiij,,

lti iili

E.ti dL

ii ' 1H11

rIt1lIi

Inihro. F:çioii lISaflck) 'k' COIT1O C\CI1ipI4) L' flí> sei r fliinio eat).

ii tIUflII.1I) ha,e

r um pouLo niai% ito uni

uco menos. M.

que k'i tratado?

SR. BENEifiCTO BARROSA DA SILVA JtN1OR; Ird dcsu mirieira.
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DR. GUSTAVo GUEDE.S; 'í. titu,
' irk. InuI\1nIa

viii

aquIa d isie' qLIr k ,

[ iI''u

J

e

I't. HI:\I-:UU 1() HARK0'%,k DA 511.• A J 1 .'NIOK: (.)iie

1 JInhLm i.0

ti ,iIra ti ',eiihi

L::I 'eIluinetie

1)R. (;USTA%O ;uIDIs: Sint. a' oinniatIu
SR. BErEDIcrt.) BAJBOSA I)t SELVA JUNIOR: E.iuu
1

n'

»u.

i

I.JW UJli

iila..Ie

IjIl

ti ia.

(;1S'IAv()
'u-

iIesIIflaLI.'

a diit'r qut tii'eri.a

Ucilo. A Ú dma pr.iita dc ver&idc aoia: iica reuii ii':.
nlnk)ulçJíu Fluia a diçi&i pr

id'Rl ai.

a picidcn1d1II .' ( )u riiio c 1 iIou m.ai, ou ni:no kso.

tarit'. iii ;]Fi'ts

ijrni

' 1

TR*JMAL REGOHAL FEDERAL 0*2' REG4A0
ILrancricãn I4rnografiu3

SAJAI.I'AQi

iI I)Ik(IA 2/312017

R. HF:\F:uu:r() H.\RH()S% I). SIL%.. Ji.\tUR: \r
I)R ;ISTA0 GUEDES, Simpksmcnt

tiIuii

LstahcIL'cn1 [NifllLkIs.

811ÔI parti

LIUtITI ia pugu.r. mas niiu se Linhd eniau: L) goerníidor. nós vanios pigar 1 Lus
p(csÍLtcntc...L..o n.ao foi dio.

%R. HFNH)I('I() HARH(IS% DA SILVA .J(l\It)K: Aw porque .i

nre Iimitva

i 1JCU1O,. qUiLd1t'IILtJS InJI p01 *LLdLIJdto pkLra LLIiO criu aqiieli asiriie[iia.
F.ntãu, I1a) discutia quinIo u pru a prisukncíI, disculiu quc LLei.ana
2'4. para

segunii ruitti e .i P1aieeki t'b'iuiierih lee .:r tiaiii ' q''

IC pILI isisa

i viiiii1ia

luLlLkn..iaI.
I)K. (;L SJAV() t;t •1 FJ)F: F. onie m ii

eoamoii ;iccnçio sr' - qticii sahc rcii ha ido lima

qlut íaLtui; ILILer
.jrie Ocieiit i., T\luji.eli., Odebnfulil
o Fliviu
Icai hra i
omi'o. mas eic di'se isso mcmo - nuni .L nkriu à eampanhu prcidcIKiaI. cic se releria a
F)i ri ;i e VI (.,)Í.ii 1 c
'.rru pie 1sIo di
l-'ui Li

SR. RENEDIC-rO BARBOSA DA 511V A JÜNIOR: Nui ierrIiu
uriiitmsri dis.''i ;lrqLi..
tratava
cu iio
com cI d canipanha piidcrieiaI. ELI Iio coni2o ta7r ctiIra dck.

1>11. cL:sl,%O (;I..F:nI..s: Mas siiupiv. quandn ele eolc iva is rc'laçnc'... I-itin,.
preteiidu que o seiihoj diga (Lada que o seriltui I]Li1) suJbU, é SÓ ículmenic. porque e urna L:ui'a
qILL' Ficou nu rnnha cjb,ça dsdc. oniem. Unifião. ncsei reuni iii ontLe .e definimil eis aloie

fakm de cJr11p.l1i1I1 PIesidflL1I
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA J(NIOR; Ni

dciiwu ii .alor que serra

dLtInaclo campanha pridcncial nem e falou candidato A' nu candktato 13",
I)R. (LSi4V() (I.lFl)lS: kntendi. Esu hiiii. ibriade'.
I)uL

n .Á 1(1 ( AF:-r,tr ( ): Eu qucra cnmplcm enfar. Si. Rencl ci': ec pa.1c 1)11 L ai

por ftrecIru'. ele pa i eisLir s' um 2014 ou jí tra urna p tiku comum?
SR. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA JUINIOR:

Olha. rehu que a ;riIiieira

cmhinio que eu hi com o Wal Rr liii em 24 H . Achi que 101 O1LO. (kJ. doie e qual or/e.

DR FLÁVIO CAETANO: LnLaU. que o sitiLur se recoide, desde uJ10
SR BENEDICT() BARBOSA DA SILVA JI'NIOR: Na inirilta cabeça. desde

dci preei.'*amcnue.

1.1i1u.

Oito 'u

.IJFH:.IAfI
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m

i&Il)I(IA2J3/2n17, -

i'ii
T1LL F

HAREH )

i)A SILVA JI"MOR:

LYk

scni i r.
' 8831

IINIS 1 RU HF:R\1AN I4FNjrt1IN

L)

ii)Iiii II

R. RNEl)R'lO HARHOA DA MLVA Jt\IUR (Xi criiniri - n' c'. - lc' itciu1;.
Part attfIIdIi iu s jst1ij.i a L>cIAC tuilia tiue tr JjaLi iiLid. [itjtu
WalWi 11

DR, FÍ.VIO ( .41F,T.%NO: F.já cia

06

SR BFNFD!CTO BAR.BOA DA SILVA JÚNU)R; Sii,i. cmi. ri .iinii. cri pts1a tLi nirikia
RIIço p'o.iI.
I)LL FLÁVK) (AETA\O: Iiiiiiu. ciinicçiu L't>rn a ...IviIc
SR. B;NF:u)I( I( ) HARII( k DA Sul A II 'NU )R: ( om .k

DR FLÁVI() UETANO: S

Jiala Íii

tSL! ar\

Id' 1.1111

a nuuilu

ilL

'

Irrç uri iii uru
dUvida -rn dc'nnncia das perguntas rio Dc,.uror (iusavo: jcIr qtic 'nriiidi. o Si. I'aulo Skat,
a i1.iço dir& 'itt Si Maivt1it O.kbrt,cht ewn dt. rçS.J[\çu Íaïtr a d(uç&. MiILiIiIr'.)tI ji:
ciihi r qkiC taria. nu coniunicousó api
iii ii

5H. RlNH)lCT() HtRB()SA DA Sll\A .PUNI(Pk: N.ri, s' ni
irifirtriou: ()Itía. 1h. N, iiu fa,.er. vou ui'tjr. Era uma dcuisii delr.
L)R, ILÁ10 (%FTANO: M.t'. i
L.CLI r..fl1Ti1 CIL cI vIL '.?

nlit.ir ,alie tril rzxtai

umimiiu

al.ii dC

kpLI

5,11U

5K. flEii)i( T( ) II R}U )S A l).t 511 .VA JIJNI( )R: \., nãk. p
ir.
i r ini;n .1(1
t.k 'tk' ti..r. rhi Íinal ídiu uma luaçao IeIl1RiaL pa.ri tirai nutua proril içiri. luas ei e náui..
OIh.r. c;ta ãe,11 i o I'x'lcrc). voc para ''c tol.ti

M. FI ..% I() UAL1 •tí): \1a

ti

scnhor s.jk imormur

1 oi Ie11.kl a r>u1 &:ii nZio. ou o

suuJu..i uto s1 bu. uif4.jt LLLU 152-1.1

SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JtNIOR; Nãu IL[L±LO eer1LJ. uii.' Uatci Juta.
DR, FLÁVI() IIERIQUE: E.
ia, i.' ii uus
jKM.11.1C Íiqui ai.ia • rui
uma du utia: tu senhor dkse que a re1açiu iirri o Presidente di lnuipai.a :ra swi LLIrCLL 0

o
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erihii aflti.i aquele vjhr gkihal de qtireii1a rriil1nk .i .ereni pw''.
pagamcntú tcilns para a Itaipava, ciciii taiia a intcrlocnçiui coni a

R. KF NF1)I( T'() DARBOA DA 1,41.VA JI'\iOR NIio cflknL[i. Qua
[ir Si duiçCs

li

Tiçiiç"_

',k

ii a Itaiai 1
883

DR. flAVIO !tENRIQUE í

Sil. BENEDICTO BA.R&)SA DA SILVA JUNIOR:
titesma iiLizeiJu qu iJLeta
~À ITV os 1 L'st)uniros: Saia uni a
anilha
c
xiiTi
o
nomc
dos
u&1or
que inam rth[- ia
pi
Iipava. em Iada para a 1raipaa a 1imta da Iraipava paga.
'
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DR,

nÂvio hENRiQUE; Querri kR'

514. BENEDJCT() BARBOSA DA SILVA JUNIOR: NL[uriIriIe1I
I)I. }1. %",I(.) HENRI()IJE L)

nhr n;iu

lri l

,' Ltiii

EdrLI;d.

ne:,,- i'a;inciiç

SR. BENE1)ICTO BARBOSA DA SILVA Jt1NIOR:
piiuc
IIiIiii.v
uiva
nra&onaI. Eu ia. cornh inava
''aicr. a partw dai'. irva tinia cn i a opci'iioiiuI ntr 4S
1 e'.i u ran .is
DR. FLÁ% 10 hENRIQUE Ohriaik.
JF BRUNO LORENCINI: [)uu1w NicoLau
DR, NICOL,401)INO: Sr. Ikrnedkttt. hia

ST)

[LI iEtid1iIO tt o senhor rstej4 L:a11541J4J. FILI

ertariieniEe lejilili zi coilez.i ik que t&do aqui

iitiiii pt,nio 4J'ICIl.JS para 4]U'ilI

II.i k 'flL';t LlLLliil'1Ç.in

1•

pI'IL[IÍL ifl .'

li,ire,c e que hclLRe alguiiuts pLrgLifflLs que aclbardJLi xr gerur aIuiria dúvida i'm rdaçu a
linha qiic o ciihr csaIccu quando do inIcio do seu dcpoinicnro. A poilas para recapitular:
seniliu, niiericiirwu. k'4ziJu cui
u eMrutuiu Íunicioiii] 6 ii IpresL que
icLLmcnk o Sr. \iarcclo ( chrcht csii,uu nu u'.po da hiciarquii &.umi prcsidcnlc ila

ci senhot lídci
tiçi l enhor

o

,'uinc

-

nçiesatia1 da Cc'nstniiora Noibio Ckkiqi'uhi Ei pcigi'itlu. Cffli.'.
.upinas par-a iaintirruar, r.piLo: o seilhl>T di.,
w nt:' inicio quc as tratati js

ref&rrntes a iJoiCies pii'i ckiçio prcideLIckIJ CS1In'dLU i &'iigu do -S i- ?1,rçcki 0iuIiIL'1j1. O

seu hor.
5k. 8F:\:ult:t) ilAkI)SA DA SI L% ..t JÚN R)R Cotilirmo isso. l)outor.

o
,IJ(i:I',h
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-

I( OI() l)IN(): ('iitirn:l k.si.'

PLlguntu

uiiihtm

o senhw 'ahc iníormur LL)m precisão qiia

2 que fonun d tin.idos pelo Sr. Mardo Clid<ibrecht

t

QJI4L

ckiç.(N presidenci.ii i e 2I:[1t

Di )uiaTtincr,
SK. BF\F:DK tO HARIM)t DA SII.S'A Jl'110R: \. 'cnh- r. No p.wticipc i1c'.a
.Nu OJ11Lu r.rtuis1r para o mmitiur.

DK, iCOI.%() fl1NO Rir que

o '&nhor io pirIii

'u () cnhoi

SR. BÇ)ICTO BARROSA DA SILVA JFNIOR: Porque eu tiio PLrlil1uI
[)R. NIUOLA() fINO: 01 Obngtdn. Uini pergunta uiais: à 1 7h:) do eu depouiieritii o
ciihir mcncIintuI a r:ali,.ação ou a p LLipç)u de emprc ou ulgurnas empresas. do grupo

m obras fckii'-. O Neiffioi

flb.flCiOfllMl

bem

1

ques1lo do sumuino. o seahoi fa ku

\roporto Lki (xIeão. rodoiLI - o nUmero eu não aniflci. O scnhLr .sahc prcdar a' 1.1.11J1 e111
que e$L <ibrus. Í'rurri aIirihaitIa.? McIhur dieridn. I m '. fi tui l

mílium iadi i ii

SR. BENEDICT() B.&RB()SA DA IL.VA JLNIOR; N'.\ iihor. Nio irii

rime ..ir,

Sr' c1C7. do7' ohras. eu nàr LçnsI) Ii.iiiiwar aqui .is clataç, I)oiiror.
I}R. \I( OIA() DINO () senhor rnenhimmTÏneL o suhmannu. 21:112.201 :. i

SR. BENFI)It94) BARROSA DA SI1.V.A JI'NIOR

Fn IllerickInei que Iii

pugamenlos duLoniidos parti o \'1ar.ce lo n anus de 2012

1) 13 O ubrriirrio ú um pr. 'Llo

•rI1

mik intigo. Conicçou cm 2(R). 1)outor.
I)R. \I( OL.4() 11IO: Sim. E h iie sulor rei.chiiLos rn que penoLhIY
sR. I;F:\EUhtIO BARROSA I)t NdLIVA .J('NI()R: N3 minh.i eihcça uqimi. 2(112, 2011.
L1
DR. NICOL%() fINO; C).k.

I1NIsrRo IiE.R11JtN BENJAiiLN:
h;j

Iuiudl\ cli

urnui wo F. possi'..! 'p1.. LIJht

I(: p;arnenI i> ik 201

'R. HENFi)L( I( 1 HARRI )SA DA 511% A II. 10K: N.io pro rrcci sir pari '
Te,i que Id,'tr u mii

gie tu riJo decjrtj,. rri 1'. 1111

P'dC ICT huv ido piii..n'..

m iii jidi de ...imi ILIrl1 pr

nlior.

iu_eIii:

1
F

-

IJ3i:.j,Ji
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IITNIRt) HF:R\1\N HFNJtMIN [)' prpina rncnin.'
R. HI\I 1)1(10 11Ak1110k I)A N 11 A- A Jt 10k: Dc propinJ.

8834 /

.1 FBRUNO i.( RF:\ 'INI: F. hiuc alguma cnntipartida, alg<i cm rmca"
R. 15F:\F:uIt lo HARU(».% I)

SuI.%AJLTN.1()R:

scrihnr.

ii' BRUNO J.ORJ\C1N1: Nu41 1

si&. rn•:\1:nu:1() HARH()SA flA sii v. .uir
JF BKL.l() 1.()R

10K: Ni. scnhn.

tlNl: Entoo, sc comprnciks.o qtw o M3rc10 t paso4L: 1)Iha.

ieia es.e euixa lqtJ.

c

ii reebt .. iiriiit]igiv1 :.

i.>i. r

(iiiii. ciii ii

a dc

SR. BF.NEIHCTO Blfl3OSA DA SILVA JUNIUR: Maic10 caxct'aa qu'
Iorn) LL ja,,p .r .iirapaltiaLt no dia

dia c ur unia :Lçcnda quc [crmitissc a L'I

hrr os

r 1rlu
onstari
itIi i.ck
cnergava quc era a tnrnii de manter 'ssa açcnda fluindo. Era s kso. mas
t:sc rnhuiu
belheficílti, riiu foi IiULid' Mjr:riha 1 ii. riiçtt 'Ii..l 1Iv1 i.Lll iiç
puImerIkis

o ,LIbfliLlrirIo dtrmintkia uni fiu.0 ik eaiui

JIí BRUNO LORENCINI: [)u.utur NIoLLw
DR, 1ICO1\() DINJ: Eu riia
r. lcncttk.i

S

tiliu nti

p..itJIi1;I

E

4)t1Fu11Ii

\1IiL['

MINISlR() HE.KM.&N IwrJt\1Ir: Nro ta ,iiak perguiits. Eu sempfe, aproveito sscs
LIJ11iIt11L01. siÀlre.1L1d41 com

nirihiiiçto para o Pais 4IJL'

..t -

v

lidraIIçLs das rJniresas. pua rtiiii aiiirua cuisa IIkiLIs
&L fl1CC5M1 cspcÍliL'o. Aqui I14S Lodos somos tLa iri

al&m

d Direiio ElcnoiaJ. OS ado; ilos. cli (lial1Jo. XL addctic. o L)otitoi N L(JaLl pot
c ii atuenic o ;Jviig çh todu . tamhtmu. E iicriicmnic. tL11 cI'cn i idcfflificar i.. wi
'11

c

o 'niraiiI urrma k'rrrma d!, ir' ihuria do sist.ma ou "no .i sterrmi' 4uc. krno.

Iii

'riç 'u-iiw que 4.' NC-111 ir, nu su dt'oirritiiLu. disse tiiie. 1k' 5'.) (Id OdelireLhi. estj era
urna cul 1 mira quc vem dsil o Iurw1tior \ ortx.iio (icbrhL. ('orno is41 1 imncionat pani uni

ji)'. cm HUlifec que iniciava Como csa cuLwia cu(Ia\.i
1 icir Irinla _i r.ii. csa ciiir
\cia, aqui ilão
ittrikuiç

f_tmaço dc um p1izJ.sJcii Ll.0

' (iiu r;j ic'.1

taliioL mai un amhiiirc stiit41 dc%lc

pam;i erILe9d r o uri1eto. E

mcmo a lci.islaçio ciciiraI ia sua '15it'.

iut' tnii a peIiIri ta

E. tiiiiitü 'JS iiflii
IR LI flUi rii'i1 I ir

JUDICIAR'.)
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('rcio que, ao tinal das contas, espera-se que haja um resultado muito maior do qu um
e.euIuaIjLIlgameulo des1e pn>essi>: a rne1htiia da nossa legis1açk.
Fk

SR. BENEDICTO BARROSA DA SILVA JÚNIOR: Primeiro. & a' LanI

Í_Líni,

cncnhcim com... Entrei ncia c.mpstsa coni vinte e tris anos e fli trinta_c

d

criipr..a dia 25 - Íat cinco dius., seus dia Vucé é cim(mritad'. nn nionienhii cru que esta
ta7encku uma obra, por algticm para resolver algunia coisa. que &vcria sr resolvida pelo
[LmHULr UI)OHLLL C

sLna[&La que .1 1I11IU.1.L Iuiiva Jt' ItKIl\Ci ' eIlitfld(J 1lLI[tL IueELelieio, na maioria

.c,cs au criando a ÉLiIicukial[e para crar o bcncticio.

ta

do ultimos dois ani. que a,,pes'oa'. não

Eu i uma trasc ao lnno desse

rniterial iiu.rarri, mas é unia frac venJadeira, Mmi strtl 1 irripussicl i.'ur um 1 ii< ,lo riu
scni pagar alguma coisa para algum. Essa é a realidade liossa. Então. & isso que cstzi
a'ritendo, e a Odebrel:hL 1uhe, seja a parte riLais siosa do prueesso. pui .ei mmi
empresa grande, uma empresa que trabalha no mu.ndo inicru. Mas a nossa realidade m essa.
E.JO, qua.ncki eu fui confmnradi:i, como chefe de scrxr, EL tia fremue de um tdne.1, onde meu
ft.L'al Falou: 'Para n iolver isso, cii preciso de uma pa agem aérea. eu preciM) ganhar aigiinia
coisa..'. Ë aviltante twè, não poder sentar e ter urna discussão ióiiiia tirnie pr akçi o borti
senso e o que é o melhor para aquele rleWicio.
Mas essa é a realidade do Pais. lnfeli7lilcnte, eu não aceiro, mas muitas pessoas dependiam de
uiini para puder seiuir trabalhando. E

fltL1 todas

as pessuas da Odelrerht passaram pelo que

cu passei iu ser L*rigado - obrigado e uma palavra fonr para a minha situação -. a cuntribuui
tk forma cnôuea ciiru propina, quando eu podia ter diro: "Não". eu lei.., falvez eu fos
tirado da çilwa. Talsei, dissessem. "Olha. esse engenheiro não pode ficar na obra, porque ele
nio 'pai...... Mas essa i a primL'iru ei.sa que mc assusta.
E.nt.io, para &jtieiii urri íilhos. eu .iuliu que essc prsu teni que gerar

Lilil

beuielícío. A enLe

precisa virar o Pais. Eu acho que matar as empresas não é a solução. A engenharia hr.*si1eira é
muito meLhor que muitas engenharias que há Liii Aj»irica. para afio dizer DO inufldo Eu L11O1Vi
cinco anos na Asia, convivi com empresas, eirnstruirslo lado a kaki de cliinss, de corcanos.
de turous, e a Odebre*ht ou as empnsa brdsileinis tiuc eslaam comigo lá nrni dcixaarn
liaLia a desejar. Mas esse lrcn & extirpar. de conter a conllNao c urna coisa
irrlporLanlíssiIrLu. Então, puni IniuL, era aii] Lanle. mas o s isLeitia lime diagcu e cii. ia' iimvs de
pedir demissão, ir cmh(wa e la7er outra coisa, do mesmo )CilL) que eu pagava o guarda que não

ia mc multar, eu fui ali e .. luleliziucate, essa é a reaLidade,
Com rd.açio ao processo escíftcu de

4LIC

estamos falando. eu adio qLIC o abuso do poder

cxinmico no sistema que ioi criado, eleitoral. dc doaçics, ele tem que ser revisto. \a minha
hurrmilde visilo. cilquarito lIoLI'er a tx.'ssibilidade de que as

.ss1sis se reldeluimIeril corri
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riii.i', riutti
va

iIariic que ri.in e ciritil.adi.i,

pnxu.rarn is cIienk

1a

ncrre.-1h-. mi:u

ditem:

judai. Você Iclil que mc
'iLLirtuiim

toi

a&-hartdu que

que ildi.

L.I J

1 Lflhi tu1 1.

i rr,urijti xal

j[IS,Cfl t1.i..I

4'

'8*

''

eunlmuikr girando Jesa n!tucira. L cii Lwftdilu. e
dia cm que tis tomamn a dccisao dc ta7cr es'a

jtte fLLeI1IO. que a giite vm

mdhuiar

s&'írer. nt» Samos sifrr muiln. ma.s iidii rnundu, tah-tu,, saia mais
'oit qUe

ptilidi

tiL1TIdL

aori a Odebrechi nu piiJe mais [e aju4ai.
dar c
icicis que bi da ()dchrecht', Fhc. a

a ernvcrsa que nvms i.- tm o Im filo no

i]atxiraço lia exicis*u

ii ..inhinuar

a reahd:id.

se iijcit:ir a

C i.:, nio LIi1irIhI1Iç1.

te

iu.lnÇ:NuIA 2/3/21117)

iict';1nr

CICarB i

Tci&kt ntiuutk ai
forte o Pais psu iaJeI

o Pais.

cm iiS: porqnc, hojc, a vrd&lc u qtic

querem ir mhor;i.
MINI 11(t)

H1-Ri1AN RF:jAMr. O
tuui

nhi.ii acha L11h2

pn'..ÍvcI c. xi.,,z ic eeintrihtiiçuo

2

post'.i. 1c111 lia.:
uma maneira jiçam que as enipr'sas laçam(kiuj~'
1 1c1.
iiasaatc eoinrukidas i' desviniculadas corripietati enle d ,\IIUS reIuç. ç'1 i kas Ms :ui
torno tajcr. Pcrquc, se ficar dcsc ico...
SR, BENEE)ICTO BARB()SA DA SILVA JÚNIOR: Ë poisJ, F
muiLir o mi.xlclo. Tem que

nc4InIrar

.

iINlS ixo HF:kM.'N BFN,JAM1N: Fsias. vea. se

senhnr. qn' dr> uiicio ml .trcsaraI.
.ul,e conto LILtL. Jicu iiwiio dii iei cheurrrius iA UtUiL. P't1u. ve.lu, a (kkbrhL. & ii
vrn
esquecer a prupina
nuiknu com um sahw znomw ie uiisa 2, e niio st neI.
prix esmi, cui faor de ua paite dos patikk biasilciros coni um (Akulw ciioiinc, E faii issi
nnt por ser lurçaula pir uma liiii ilaa& imposLa [tela Ici. a4]ilcla l ii euttcm que a lei
'

tiJo

-

Lthekce. Lra pur cni.urio esiriLinicnw <Mnprvs4inãis.
Etju, a ttiiiiha u]Lizita prunILi: s

it'a1111imte

piis.ive1 rnt.agaiai ulti 'ktelitd ecti que a

nirihuiçiei eulprcsariLll iwssa se ekiisw ck maneira que

ja ahiIutamenic Irnipa, puirqw..

llrit mim, Cxemupio tia (Lktirccht \1a. mio &&i da t'Jebieuh Da mncmna forma que i'
st t1is doiS I1a1-1i41s que e I n aqui sniados cmiitli 1 ipresnI atios, iarnht.m nau C SI) LLI
tklebruchi, O exemplo da cklcbnchi e des.a ernpre.as indica que a., opç., legais eslavarri
iL mas nivanisrni- , frrças. iiircrccs, lógicas. limitações que n.o as leis. levavam a
ciii tsa .i L uitriliuli iumi ti

2. Eii

'qui siILjiJi 1 •>

SR. BENEI)ICTO BARBOSA DA SiLVA JUNIOR: O SCL1ILUL i
La quem Li fa.er urna reflc.iau L:1-I11I o seuhw.

MINISTRO IIERMAN BENJAMIN:

O sl1h(IL inc periniii

tu iit a peiguitula. Pudc..

a
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SR. BENEfICiO BARROSA DA SILVA JÜNIOR; t) stmliui L'uupliLIl..0 u eleçi' d,
N016. O 'nhor snriti falta dc panfli-to na nia, dc galhardcc. de riti.'a. d camkera? Não? .
uiinki ciddt J'u Rw k Jack?iz1
tai Iimpinlia MUIiIMJ i ekiçK'
inhoii no Ri41 dc Janciro pw]ue no tec uaUiardcIc dí PMDI3?
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Ou %eja, ha uma maquina imi'Ianlada e que .e iuviinIa a eada dii'. ant-. O NrIlLIXI$ su
peças que eu dma... Fu si.0 unia peça iri'.4IlurlurIu e paridu é uniu peça ilP.oluuularia, porque
quando 1* & nhrgado a ta70r uma canipanha qijr tem que rer rum .Ioito Santaiia. que erhr:i
tLuJqtiCLt1 1)iLllLõeS Lk 1&LS piuiu ULeC hilL Ll&Lo, eliiu UtIL pii

4U 11I1 XiS.!. . O JiIh.Ir
acha que Leni kgica nIur einqucnta milhões pala iludir o puno? usei o Jtio Santana, mj%
si pcat <J PMDB que cri l Paifiu Vaseiii'eclos,

a real idaLie éeu: L1141u-SC um nicicado. Se o

nhor pndc euniri huir, uni Fiqu e .is

vleições. dea o País irahilhar Ir

nHis, rl° rurewis, rrqu ele pmu a ¼<lda dui. para lei mi.
pouquc depois quem ganha a ciciçio demora um ano para tomar
r da situaçio. I-ntiio. tcn:
UJflLI t1iç a ida JoIN au uo.

Eu unto Nei qual e a kgica. eouj.i iii ional O &iihoi dee 1 -1 uma c.' p1 kaç;k_l &lhk IUsi iÍiqi.
(4LLL' cst

aeon1eenili,. Ma.', riou-sc um mercittçu ciii que o niarqucteiro. o cara LLi eniprcsi LL.

p.mfleuigem Criou se tua uiiur(idO Esse rriereaj 1cm que cr deiiIiuidu parque ui ' ai swrl ir
ri caiw 2. xurquc vai virar um rg&in... "Olha, a campanha & isso aqui. tem que ser dc.a
rui
uu." Tem que Ler ti mmi lulciu', &irttle a p uIaçk pu.su 'ter aquela (4JuLuni&açiu seum

poder

ser abusado, como tíi antes dc 2111(,. Em 2(l1(i hotmvc munia .anipanha limpa.
Nau voli diLer que IIiIU .k lilt'Lehi ii aia
11h15, pL_i\ a' LimmenL. iii 1 IlUltld d i11)tlb.ikI e u uru
riL'o que toriaram..

Na minha

como 1ru1.ipiu1 cecuti'o di (' nrrfflora. mi riofliciio emïi L!ue aI'L1uI\
mpun.hu.iros de muLro cun.struloras ÍoriltL pre.u» cm 4014, eu tornei a libeniade e falci:

r1arcIo, eu nàn pago mais nada para ningu&rn.' Sc a p.ssoa mc proc'ulrar. wuu ralar: 'i)rvo.
.

ILiO ulelJ. ruiu uU paiu iiki sei quiumidu' Porque EuiLLa um [LSCI). O SCItiLt4 iziuitgiiit LILCr
ai'a 2 muna cleiçilo coni IULLO 41 que U acontecendo ne.Ic Pafs envolvcrIo as cuilpu as qu

tiiciaun caixa 2.
- ri uiu eskiu Lmi.cmido apol UgLiL. Lii ,k)Li pane do s isleruia enu;udu C ''uirihiii

ti

sislerum a

rica.w do citri eoiiio cqrá dc uma maneira iniportauitc. Quero pagar minha conta com a

s&iedade. Temmh i llliu. Queixi que uricus Íilhi.U, erLteIudIm o qtw tu iii. Eles viarri a
me pcdindo. As pessoas vinham a minha casi. No cargo que cii tinha na Odebrechu. eu n.1:- ia

a iia. J JUigtICiiL L11i pK..lJL JttIa, iLS pessoas vrnhajit a iLlLUkLit iasa
Lnuio, acho que ICilius que n:uJu. e o s4.uhuoL teni um podei milito murt&le, so quc eu pudL'I,
riansparcntcmcntc, contrihuir... 05 iartdo so tcnamciicas que foram usadas pai miii sistema
que se ii umeiula d.si.i Tal ve'. is p 1Í1ici.s. nio Os pamIid&» tomirr 1 iusad. i
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DR. CUSTAV() CUEDES: Ministru. o senh ir iie pTTrii1e se' urna
criiçi.o. Eu quen
uma intormaçn que CLI dci aqui. Eu
lava Icndo
pm-tc dn n''ui uclatório. Na
erdjde. . CJE1SII'LI1M1 Nwbertu
breL.LL1 Jutu. de Ie'nutu ]ea1. uai.xi L
qu.arcnia c oito miIhics dc rcai.. Os crnco miI1ics.
ki para Scna4r.
LpuL.adu FderdJ, Esiadu.ui. e trinta e nove. novcuenluis e etnqucnta pira eu11tiL& iqijxirij.
E b.o o que raliou na minha eonttt Fniku, cm stS ea ohriçe'.
i nistro. s urni dtivkl'i: das empresas que 'ii listei aqui quem era
u:k1ebie111 C)]ee'

1 (dci 'rnpre_ar iii di

'R BF'ÇFDJCTO B.RBOS.% DA SIT.V. jTNIOR: \; pi;i. kiihi:iri F;uuuii

DR, CUST4V0 CUEDES: Em 4 1II4
S14. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA JUIOR: R.ibertu Rarru'.. E. talvez. :Lt :tLiriha
era itmi ku Unii.us cmpra que ni.i rechia deminda pia
dc campanha.
1)11. (I SIA1) (d lII)IS: íiou iiiço milhncs aLpil. '.CLLtflLkI...
SR. IIINIÂMUI() HARIM)iA DA SILVA JLJ()R: A pedido... N3L1UCtL' mapa cue eu tu

pu,iisenhou . cal ue a e aiiuedude dele de d.aar e a
Provavelmente ele era um iuioccnrc iidl rxssc assunto.

id :ide ii a ciii llrt'

JH

Lru4 Jt,

1)11 (tES'I V() (11E1)FS: A (khrcehi crviçic Pariieipiiiõc. S..A?
R. BF:N:.nu(11) R,tHI3'iA D. 51EV A •JtNIOR: F. unui empresa que [iL5i :i cr u.».
iri(crTkmknW_ '. 1111h

tmipivsü LunLroLuIIL tqLIcfl41. :is-a.

DR. GUSTAVO ;uEDES: Ela nio [uikt uni 1fdi euiipi-eiuial
SR. BENEDICTO BA.R.BOSA DA SILVA J1:NIOR: Lii a.he qu ti \1uveki uukiiuu,
um 1risiu. uni inuI1ccirii dele para t kar
ftenic. Eu ai le irhri quem era ii 1
euuipicsarr:il.
DR, GLJST.4V() GUIDES; CdeItujut Annuuidiisti ia] S. A
'R. BENEI)ICTO BARROSA DA SILVA JUN1OR: Eti a ue uie'[i.a is iii 1csa ik
pri hiçii dc ;1ci xii. \ LXILa era e' - creio LItLi. alt. h.ij - mii um ie' mcii di ('ii riruh Lia
itJflbli t.

DR. (;IrsT.V() ;uEDCS: tE }j ueruic, euuLii.i.
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SR. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA JUNIOR: É hii iJe: or;iu
MiNISTRO HERMAN BENJAMIN: [lá dtiidis. ILi uiiUus k'uii.i.
SR. BENEDICTO BARBOSA EM SILVA JUNIOR: LIUL MenL10flÇL t)ui.ur.
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DR. (',trSTAV() CUEDES: A (T)ikbr.hi Ar iiid utriaI
Cii i ju turLi OU tbrt11t S.

SR, RF.NFDECTO BARROSA DA SILVA JUNJOR: Pui% ' iIii inft
um: *iflwLiíI;i
meir. \&
r:m'' oii'e li(k- m% em1 sriak; um piia área dc àkoi.1, qijc o nhor tikiu.
,

Oikhr-hi ÓIi,, C GI ,. Rhrit, Ramo,. BTusklml. CarRis Jd i

L)R. (;usTAvo GUEDES: Uni rrIir i1i'. pdeIlLQs azLcJLLir
SR. BFNFDIUTO BARROSA DA 'ILVA JUNIOR: Eu pii&ko ik uni pipJ ralihkrr.
porque '011

quLer 4

IIJIiia da ' iii ii

Su en ti er um papal, ponhi

n.snie

iqiii Era t.

' ir.

DR. (;usTA() (,tIEDES: Eu ii Uw iru itJr LIKk'N 1 %IIr j.i

ET Liii

U7i/

1 kIei.

mprcsari;)i S. 'flfM.'
R. BENEIfitIO R,tRI)SA » sfl.A ,IINIoR: Era RTL'41jclÁ' Júnior. qiJi Lha111:Iam
de I3J tLi Infti 111 LIO I.trit. na IiIusi rial, Eiiii iiiiii ,\ei1o, ni \ eric,u1a,

DR. CUSTAVO CUEDES: Ci.rno
SR. BENEDICT() BARBOSA DA SILVA Jt'NIOR: Euiiiaiidu Su Li proa:
iiundo'. kiui.nantIo. 1 til / Mamen, nuAmérica 1 ii iiia

L.

H ui anti. na A Iiii e I:irp. J:i

t.'tiin liIUt_
Nt Lkkbi.cIi 1 AiroitttIiisu ial: Lui.i vIcIi.Tiça. Na Lrikein: (uJ'
Rok- rrn Ramos.

I)R ((S

ItJli.i

(1)dhre ht (k

(t.EI)}S: O i.nhr qu.'r aliolai e L[epoi- rexIir, pira flii I:Lr h..

L[LeI [J:I1pUL1dJ

SR. BENEDIC70 BARBOSA DA SILVA J1NIOR: Ni Odctrecht AnbiuLI. Ii 1er11jndo
Reis. qtic vnc

vào iitrcvistar Odei'rceht Rcali7açõcs ImohIiiria. qt1 era i hiao d
i rie MIN li itÇii. Piu1 Ai tt
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[alia tirrij.

DR. GUSTAVO GUEDES: Tcti urna

uhiJ[IJ.

que

LL

sei se e.,ia iia

Paii!Iiaçu.
ra

K. KI.\F.lHí 1(1 I.RUOA I) A ILA .JU_!\ I()R: Nàr, i
l)H.
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uni ne.vi ti'.

cIsi.,tu (;I'Fl)F:s: A Ii:ra rctini da minha 11CSILIka.

SR. U3FNFJ)1CTO RARI1OS.k EM SILVA .Jr!NJOR: Ia cri uma n1prcsi c li'utb. .I:i
tem (le/, fatia um
fkir t.kveridn de caI!i.çi. tr!rI aui erri ir

\IINISTR() IIERt'I1A

BENJAI1N: ESLI'.LI prtiupadi u'.:

pri.irii

iudii:uia. que

lLmos qu: CL'meçar.
U)H. GINÍTAVO (;1 .El)F..s I
{:klL -L'eh1 '\gi 'iiid u1 ,ial, 1_AI 1/

u.ijlp. \.1inis.tr'. Apcna.. par..

1.Í1flirijr .i .ini JÇe-.

1c7Iduça. ()d hr. lii \i 1 ihi eiir..ii. 1 en:ijidi.i

MINISTRO HERIAN BENJAlIIN: tuuIni GusLiii. ir sen1,i
DR. GUSTA() GUEDES: Pixsu ear a Ersu lide'
MINISTRO HERMAN BENJAMIM: LkJe. peai a
SR. BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JDNIOR: Meu adiguiii passa para i
DR. (;IJsTAvo GIIEDES: ESLL* briti:

para eu tet iiiiuhas aiii.Laçõr. Eu aiideç..

r'1ii1sIn.).

i ir lSIR() HERNIAN H:NIArtUN: F.ii qucri;I acleLiI, CriIL l ai Si. R.I,L\I ft:li
Lrideer a' I.kiuiirr Akxiridre. Lptii riii, ler que facr unia nova nnLuiriç5i.o qu
cu s ivc'I Iiicnt' nLo ncc'rrcia. I-'.0 aPia1cçn 11111 irei.
J 1' IIR1. N() 1.OREN('I NU: I)iIUIUT .A1tkTmn,
p iXLLLL11s que flu

r.e:uy

I3ukcn1iiiicr - nó

arn'

%k-N

pani ki_ hir para ijSsJ.nl,n

h. Saladii. para OI(iva ik HiIbi2fW

J 411 1LI1L

CLWCULada 1 h3O1fl1[L,

aar para cpraiii-tira. Pir iiiY Fui um [XrSIiIISI tia prpri VTPR.

que qter que seja oii\idl) eni São Pauki. 1uIo, 811 Shador 1 ]h. Lra.iiia, para oilivu de
\lcxandriiio c (iudki McIo Filho: c quana-tcira. cru Sài Paula, a Sr. 1.ui7 Ei1iardc> .Saies e
Beukeit11ILk1 para pnieí rriaivar ri a rni'i ii quartu- íeii a.
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'--fINVSTRO IIFRTfAN BFNjAMJN; Quaria-ftini, tm São Pji,ii,.

Lir.

tic ei dc niriã

cli tcnhn ( ortc }-sp:'J:i 1 no SI•.l , Ent, 'u hnIio q - v41liir.
JT

:*L P9
1 •\p.LLL

h'ri i 1 nhin:krici

F

IINISIRo UF:R\1AN uF:N.14I•1uN: Fsa dc S1i Paulo cii ou la,cr. T.ii.ii.
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nEíh

1)11 POSIt I'I)LI'iKIl() •\LtK.1JN: Qtiirta-fcira. &h da rninh.
JF BRUNO J.(')RE\(iNl: Qwiria-íciiu. Xh da mdnhL

ft

\1 INISIH() H F:R\1 AN H IN.J iv1 IN: riiuior Nj1ai, i> Nc!ihk'i I1,.uII,I:
M. \K'(')I.tO fINO: Siiada-rciiai, ih c 1 7h.

JF BRUNO LORENCINI: SciruniLi-Iciru, h. Slidir. A i]'. lckLnhar.
tiIatn&i. I1LIi:41iu) :i. 1 5h 31.Iiii in, i:

.'.• '.i nil.i f ii i.

a,ii:is rrsiitcrj i

4tL iI

r.i f ii'

(IU ii1urI'I
Dli \IUOLW fINO: Em Suo Paul".,
JF KKL. N(.) I .( )HF:Nt1 NI: Na prp

11 art -tL1ra. r

h án i inha. 'us oliviu' mns o Iii i7

[duudo Siirs que ku ddèridil unLiii.
DR. NICOL%O PINO: Ni .iiipria quzirta feiit. que IkRi
JF BRUNO LORENCINI: Às 81) da manhã, nu lHE dc São Pauk',
OR, NICOLA() PINO: À

ti di maiihd sio du 1simu,iEia.

JF BRUNO LORENCINI: .Scgw(lii ki. C.m Brisilia, TJ, tkirti A[k..IiRl[ ilio (_:kii.ilio
"1cI.' 1:jllii
l)R. \ I( OI.t() fINO: A R.iiëni qiii rira-tc'ira'.'
JF BRUNO IÁ)R:\'1 NI: Qiiinl a- cia. iião. Por enquani o. não.
l)R. \l( OL,.411) I)INO: O.k.. ilhrie:idLl.
JF BRUNO 1.OIu-:\4:INI: O S.rio ctá ai.' \c anotou'
5K. 4l'k(.lC): Sini. c-Ia 11h10 rni,!zidn ULJIII.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO

(Transcrição Fonogrífica SA.JINUTAQ)

(AUDIÊNCIA 213/2017)

JF BRUNO LORENCINI: Eu te mandei uma mensagem para ver o contato da advogada
para fazer já essa comunicação, lá da Bahia.
PA
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DEPOIMENTO DO SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS
TP&&4L5.WR L: 'YX
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STRO HERMAN BENJAMIN: Sr. Fernando, esta é urna audi ncia
ustiç
MINI
I
Eleitoral, nem faz parte da Justiça Penal e muito menos é desdobramento das invesligações ii
Lava Jato.
/
O Doutor Bruno Lorencini, que é o Juiz Corregedor Auxiliar, vai proceder à inquiriçãd, mas
eu também pergunto. Depois. passamos aos Advogados e. ao final, ao Doutor Nicolau Dino.
que é o Subprocurador-Geral da República, que está em Brasília.
Doutor Bruno.
JF BRUNO LORENCINI: Sr. Fernando Luiz Ayres da Cunha Samos Reis, é isso!
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Isso.
JF BRUNO LORENCINI: Sr. Fernando, nós agradecemos a sua presença hoje aqui na
Justiça Eleitoral. Como o Ministro já havia colocado, esta é urna ação de investigação judicial
eleitoral. Ela li ajuizada pelo PSDB, pela Coligação Muda Brasil e tem, por representados, a
Presidente Dilma Roussef e o Presidente Michel Temer.
Inicio perguntando se o senhor tem algum tipo de vínculo de amizade. inimizade ou
parentesco com um dos dois representados.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Nenhum.
,JF BRUNO LORENCINI: Antecipando unia questão que provavelmente o Doutor
Alexandre já lhe esclareceu: o senhor possui um acordo de colaboração, é isso!
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: isso.
JE BRUNO LORENCINI: Esse acordo de colaboração já foi homologado, porém ainda
preservado o sigilo. Nós tivemos a preocupação em fazer uma consulta trmal ao Ministro
Fachin. inclusive com parecer do Procurador-Geral da República esclarecendo que, hoje. este
1t() aqui representa, na verdade, uma colaboração do senhor à Justiça, então, não implica
nenhum tipo de prejuízo ao seu acordo. e o ato aqui está reservado com sigilo processual.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Per1eito.

9
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JF BRUNO LORENCINI: O nosso objeto é bem específico. Como o senhor está convocado
com testemunha do Juízo, presta o compromisso de dizer a verdade. O senhor está advertido.
nas penas da lei. de responder apenas sobre os fatos que conhece, que
senhor compreende!
I
na 8844
_j
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Perteito. (_1.icntc.
JF BRUNO LORENCINI: Sr. Fernando, o nosso foco é a questão da campanha eleitoral de
2014. Não tivemos acesso à sua colaboração. Eu farei algumas perguntas, iremos construir
esse depoimento. e. obviamente, também trarei algumas perguntas genéricas para que o
senhor possa. espontancamente, trazer o que seja relevante para esse processo.
Primeiro, eu queria saber qual foi sua função na empresa Odehrecht.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Eu entrei na Odebrechi
desde o final da década de 80, início da década de 90. Trabalhei na Construtora Norberto
Odcbrecht até o ano 2004/2005, possivelmente, muito pouco no Brasil. mais fora do Brasil.
Retornei ao Brasil em 2005/2(X)6. Fui responsável por uma empresa que se chamas a:
Odehrecht Investimentos em lnfraestnitura. Depois. no início de 2008, fui o fundador da
Odehrecht Ambiental, até setembro do ano passado, quando eu sai da Odehrecht Amhiental.
porque é uma empresa que está em um processo de venda, então, fui para a Odehrecht S.A..
para ho/ding Odehrecht, para conduzir a conclusão do processo de venda da empresa da qual
eu fui o criador e o fundador. Então, parte da minha carreira na construção e os últimos de/
anos todos na parte de investimento.
JF BRUNO LORENCINI: A Odebrechi Ambiental. o senhor perniailecetm de 2008 até dois
mil e...
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: 2016.
.JF BRUNO LORENCINI: Até 2016. A Odehrecht Anibiental Iidiva com que tipo de
protelo?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Basicamente concessões
públicas e privadas de água e esgoto.
,JF BRUNO LORENCINI: Água e esgoto.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Basicamente concessões:
tratamento de água e esgoto para cidades, municípios e, também, algumas concessões no setor
privado. de indústrias, grandes polos industriais, nos quais lazíamos a parte de Iorneeiment()
de água e de tratamento dos efluentes.
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.JF BRUNO LORENCINI: Entã), pelo que o senhor me expôs, a relação da Odehrecht
Ambienial com o Governo Federal...
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Nenhuma.

8845

IF BRUNO LORENCINI: Nenhuma?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Nenhuma. Com o Governo
Federal, em si, direta, nenhuma. Tínhamos alguma pequena relação com alguns órgãos onde
ta7íarnos serviços arnhicntais: tratamento de água e efluentes - basicamente Tratispetro e
Petrobras -, mas isso representava urna participação muito pequena na empresa, e as questões
creditícias com o BNDES e Caixa Econômica Federal. Mas, COfli o Governo Federal, de
fomia direta, nenhuma.
JF BRUNO LORENCINI: Mais em relação a crédito. com...?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Mais a relação creditícia
com o BNDES e com a Caixa Econômica Federal. O saneamento no Brasil é urna questão de
titularidade municipal, quando muito estadual. Então, a nossa relação com o Governo Federal
é nenhuma. Essa empresa Íi criada, inclusive, depois da legislação, que é de 2(X)7. da 11.445.
que é a Lei de Saneamento. Então, de fato, não tínhamos nenhuma relação. Eti não tinha
nenhuma relação com o Governo Federal.
,JF BRUNO LORENCINI: O senhor dentro da Odehreclit exercia que função?
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Mas tinha relação com o BNDES?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Com o BNDES e com a
Caixa Econômica Federal a relação creditícia.
JF BRUNO LORENCINI: Dentro da Odebrecht Ambiental o senhor era...?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Presidente da Odehiecht
Ambiental.
JF BRUNO LORENCINI: Presidente da Odehrecht Ambiental. O senhor era subordinado
diretamente a alguém?
SR. FERNANDO LUIZ AVRES DA CUNHA SANTOS REIS: I)iretamentc ao Marcelo
Odebrechi, tanto na qualidade dele como Presidente da Odehrecht S.A.. como Presidente do

61

Pu[ÍTR jU[ICARIC

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA r REGIÃO

(Transcrição Fonográfica SAJINUTAQ)

(AUDIÊNCIA 2/3/2017)

Conselho de Administração da Odehrecht Ambiental tambéni. Na verdade, desde á da época
da construtora, eu fui subordinado ao Marcelo Odehrecht.
(TLk

JF BRUNO LORENCINI: O senhor imagina que o nosso tópico aqui cn oe dt4icnte kt
relação da Odehrecht com campanhas eleitorais, partidos políticos. enfimj. (o
sso_4
L.
desenvolvia na Odcbrecht Ambiental. na empresa que o senhor estaa responsa\cF?

O

IG

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: A Odehrecht Ambiental,
como empresa, até pela legislação elcitoral. como concessionária de serviço público, a
Odehrecht Ambiental não pode fazer d ações. Pela parcela das concessões públicas que nós
ainda detemos, ou detínhamos, na ernprsa. estávamos proibidos pela legislação eleitoral de
fazer qualquer contribuição a campanh eleitorais pela Odehrecht Ambiental. Tínhamos um
limite riluito pequeno porque basicamer te o fl0550 limite era sobre as receitas privadas que
tínhamos - aqueles clientes privados
isso representava 3O da empresa. Então. O flOSSO
limite de doação eleitoral era muito h: txo. Entretanto, eu, como executivo da Odehrecht
Ambiental e pela trajetória da Odchre t. como, inclusive, coloco no meu relato, acabava
sendo também urna porta de entrada: i s acabávamos recebendo alguns pedidos. algumas
demandas por estar presentes em árias localidades do Brasil e eu acabava, nesse papel de
porta de entrada, encaminhando essas sol citações, esses pedidos que tínhamos recebido para
dentro da Odehrecht S.A. Aí é muito nais pela minha participação como executivo da
Odehrecht do que especificamente como 1 esidente da Odehrecht Ambiental.
JF BRUNO LORENCINI: O senhor dis que era urna porta de entrada: isso Funcionava de
que forma! O senhor recebia demandas (1 retamente em razão dos contratos que eram feitos
de concessão ou essas demandas vinham j r urna manutenção de uma relação política? Como
isso funcionava?
SR. FERNANDO LUIZ AVRES l)A CI HA SANTOS REIS: Pela relação dos contratos
que tínhamos, muito pouco. Nós 'sempre vitarnos esse tipo de coisa. Inclusive, na minha
colaboração, comento alguns cas onde 1 mos quase que... Não chegamos a efetuar. mas
fomos muito pressionados por prença em determinados lugares a fazer contribuições. Esse
era o tipo de contribuição que 1
- eu. pelo menos na empresa - nunca fizemos quando
rarnos quase que forçados a is em troca de que não se criasse algum problema. Na minha
delação, inclusive, relato alguns casos mdc foram criadas dificuldades para selem
recompensadas com contribu çÕes de caiiipanha que nós não izernos - ameaças de
cancelamento, caducidade de ontrato... E nós sempre fornos até para a esfera judicial em
alguns casos para não ceder a so.
JF BRUNO LORENCINI: l)escrilpa interromper, mas isso em nível...
SR. FERNANDO LUIZ AYRFS DA CUNHA SANTOS REIS: Municipal. Eu diria que,
conosco. isso só aconteceu em rível municipal. Na época das campanhas municipais, nós
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sofríamos algumas ações administrativas que, na verdade, tinham como propósito forçar ou
criar uma circunstância para alguma contribuição. Esse tipo de ação eu sequer jamais levei
para dentro da Odebrecht S.A ou para dentro da Organização Odebrecht
contribuição - por entender que essa jamais seria uma conduta, até porqu4iss

211 unti
potencialidade de proliferação enorme e seria uma questão... A Odebrecht Ahibientatchedoli
1

11

agora no momento da venda e está presente em 180 Municípios no Erasll. isso sdria
inadm inistrável.

Essa porta de entrada eu caracterizo mais pelo fato de estarmos em alguns Estados, de termos
presença em 13 Estados e. em alguns casos, sermos o ponto de contato de determinados
políticos, seja um candidato ao Governo do Estado, seja um candidato ao Senado, que
acabava convivendo com aquele responsável pela Odebrecht Ambiental naquele determinado
ambiente. Isso, inclusive, acontece de forma proporcional ao nosso crescimento. Essa empresa
tem nove anos. Então. em 2010. ela tinha um tamanho: em 2014. ela tinha outro tamanho.
Assim. a presença geogrática acabava fazendo com que nós lessemos contactados por
detenninadas autoridades. ou candidatos, tanto em alguns locais onde estávamos presentes.
quanto em alguns locais... Como o nosso propósito institucional sempre tratou da privatização
ou. pelo menos, da participação privada no setor de saneamento, era comum candidatos com
pró-privado ou pró-investimento privado buscarem um apoio para mostrar que existia um
propósito institucional nesse sentido. Era mais nesse sentido, e quando era alguma pessoa de
expressão nacional ou que tinha muito mais... Porque justamente não tinha nenhuma relação
conosco, com a atividade da empresa, isso era canalizado, era uma relação que entrava através
da minha pessoa ou de algum executivo da Odebrecht Ambiental. chegava ao meu
conhecimento e eu levava diretamente isso para a Odebrecht para ver se havia algum interesse
de ajudar x, y.
JF BRUNO LORENCINI: Quando você fala levar para a Odebrecht é levar para o Marcelo?
SR. FERNANDO LUIZ AVRES DA CUNHA SANTOS REIS: Em alguns casos para o
Marcelo. em alguns outros casos dividia com os colegas da construtora ou dividia
basicamente com algum outro... Existia, por exemplo - não me lembro de nenhuma situação
específica basicamente da construtora -, tendo sido recebido por um candidato de um Estado
x, onde a Odebrecht Ambiental estava presente e a construtora não estava presente. Eu, às
vezes, levava para o próprio Presidente da construtora ou eventualmente o Diretor da
construtora naquele Estado para dizer: "Olha, o sujeito está querendo unia contribuição de
campanha e nós, como Odebrecht Ambiental, não temos interesse, não acho que seja um
candidato, não tem peso. não tem isso, não vejo nenhum interesse meu cm propor isso: se
você tiver algum interesse, conduza e eu lhe apoio.'
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Pelo que o senhor falou há pouco não ficou muito
claro para mim. A Odebrecht Ambiental seria diferente da construtura e não pagava propina
em nenhum momento? Não há episódios de pagamento de propina?
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SR. FFRN NDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não.
ILkL

MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Nem nos financiamentos?

8848

SR. FERNANDo LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Nem nus financiamentos.
nem financiamentos.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Era urna ilha? A que o senhor atribui isso!

06

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Excelência, eu lhe diria o
seguinte: por mais que pareça... É importante entender: na parte de investimento... A parte de
investimento, no nosso caso, é bem diferente de outras atividades como da construtora. Unia
vez ganha a licitação. o nosso contato - e assinado o contrato - com o poder público é niulto
pequeno porque o poder público passa a ser concedente. Nós cobramos e recebemos. A nossa
receita vem da arrecadação da cobrança de contas dos usuários. Nós emitimos dois ou três
milhões de contas todos os meses e recebemos. Então, não existe aquela dependência de que
não lat a latura. de que paga a fatura...
MINISTRO HERMAN BEN.JANIIN: Mas na contratação nunca houve...?
SR. FERNANI)O LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Nunca houve. Nu nosso
caso. nunca houve porque - mais uma característica do setor de saneamento - a demanda de
saneamento no Brasil é menor do que a capacidade de investimento do setor público e o
privado, por isso é que no Brasil sempre se lê na imprensa o déficit de saneamento brasileiro.
Existe mais necessidade do que as empresas podem oferecer. Então, nesse setor de
saneamento, diferente de construção e diferente de outros. de fato, existem vários projetos que
são levados adiante e que não têm um operador privado para fazê-lo porque. como depende de
uma dívida no Financiamento, as empresas ficam restritas pelo seu balanço. pelas suas
condições econômicas íinanceiras.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Estou satisfeito.
.JF BRUNO LORENCINI: Como o senhor fazia - o senhor relatou aeora. senhor Fernando essa divisão do que levar para Marcelo e o que resolvo com os outros diretores?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Basicamente, alguma coisa
que pudesse ser nacional, que tivesse uma questão que !isse do Governo Federal eu
possivelmente levaria para o Marcelo. Alguma questão que fosse de Congresso ou qualquer
coisa, mas que tivesse uma influência estadual, eu levava para os nieus pares. Eu diria que era
uma percepção minha pelo conhecimento de como a empresa funcionava. Dando uni
exemplo. tat ei uni pedido de um senador pudesse ser dividido com o Marcelo, ou não.
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.JF BRUNO LORENCINI: O enhoi' tinha conhecimento de onde vinham esses valores que
eventualmente tivessem que ser pagos num pleito de um senador por
ra
8849 1
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS:
t On,flh
internamente sim. Eu sabia que existia um setor que cuidava disso, que operaeionaliiavU isso,
que. na verdade, cuidava de operações estruturadas num sentido mais amplo. Enfim, tin era
só para fazer isso. tuas que também cuidava das questões de campanha. político. E. nessas
questões de campanha política. sabia a quem pedir. Da onde isso vinha? Do meu ponto de
vista, vinha dali. Ou seja. como é que isso era gerado ou originado eu não tinha a menor ideia.

JF BRUNO LORENCINI: O senhor sabia da onde vinham, como eram formados os créditos
que ingressavam iiessa operação?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não. não. Eu sabia como
vinham depois internamente. Ou seja, do meu ponto de vista, eu sabia a quem pedir sem saber
a origem.
,JF BRUNO LORENCINI: Mas a Odchrccht Amhicntal. como integrante do grupo. ela
acabava de alguma forma formando crédito para essa conta de caixa 2?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não, não.
JF BRUNO LORENCINI: Enfim, de operações estruturadas!
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Na verdade, nem crédito
nem débito, não é? Porque. como basicamente o meu papel era essa porta de entrada. o que eu
costumo dizer é que era muito mais a porta de entrada para canalizar para a Odehrecht, muito
pouco para a Odehrecht Anuhiental, nada para a Odehrecht Ambiental.
JF BRUNO LORENCINI: Entendi.
1. o senhor, de alguma lorma. com a campanha presidencial de 2014. tinha algum tipo de...,
participou de reuniões! Enfim, para alguma definição de doaçóes que seriam destinadas ã
campanha presidencial?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: À campanha presidencial
para a chapa...
JF BRUNO LORENCINI: De 2014.
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SR. FERNANDO LUIZ AVRES DA CUNHA SANTOS REIS: No sentido amplo ou
especilïcamente para...?
JF BRUNO LORENCINI: Pode ser no sentido amplo, para as campanhas p sidi.
SR. FERNANDO LUZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não, participar ae reuniões
não participei. Participar de grandes reuniões para estratégia de que se definia não.
JF BRUNO LORENCINI: Dessa política de doações não?
SR. FERNANDO LUZ AVRES DA CUNHA SANTOS REIS: I)a campanha após ter

09

:ratado temas específicos que vieram por meu intermédio, mas nunca participei de nenhunia
reunião ampla com o próprio Marcelo. Enfim, com outras pessoas para definir essa estratégia
tido.

JF BRUNO LORENCINI: E. senhor Fernando, como eu disse. nós não liv cmos acesso à
colaboração do senhor. Então. vou fazer aqui iii ia pergunta...
SR. FTRNANDO LI IZ AYRES DA CUNH.. SANTOS REIS: Caiu. não é?
JF BRUNO LORENCINI: Caiu aqui. gente.
Voltamc)s? Doutor Nicoluo.

1105 OU\

um minutinho para reconeclar.

e?

DR. NICOLA() DINO: Agora. sim, voltanio oiii áudio e vídco.
,JF BRUNO LORENCINI: Está ótimo!
DR. NICOLA() DINO: Mas o Ministro Hei ian Benjamiri não está aparecendo na tela.
JF BRUNO LORENCINI: Não. Ministre iá teve que se retirar.
DR. NICOLAO DINO: Ali, bom
.JF BRUNO LORENCINI: Contnivando i Lii. Sr. Fernando.
DR. NICOLAO DINO: ( brigado.
JF BRUNO LORENCINI: Nós não ti

ios acesso à sua colaboração com antecedéiicia.
então vou faier unia pergLinta genérica: em relação ao evento campanha presidencial de 2014
- e o nosso fOco especialmente, à chapa E)ilrna/Temer -. o senhor tem algum lato, algum
episódio que seja relevante em relação a ese tema'
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SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Tem um relato na minha
oIahoraçào que se refere à Chapa Força do Povo na eleição de 2014.
ra

JF BRUNO LORENCINI: O senhor, por favor...

8851

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Quer que eu proceda?
JF BRUNO LORENCINI: Por favor.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Eu recebi —possivelmente.
deve ter sido em junho de 2014 - uma mensagem do Marcelo Odebrecht, que era o presidente
da Odehrecht SIA, para que eu procurasse o Alexandrino Alencar, que era o diretor de
relações institucionais da Construtora Norberto Odehrecht. Marcelo me disse possivelmente. que eu me lembre, numa ligação telefonica —: "Olha, procure, por favor, o
Alexandrino Alencar porque ele precisa de um apoio seu." Eu: "Perfeitamente." Procurei o
Alexandrino Alencar e o Alexandrino me disse que havia tido uma reunião entre o Marcelo
Odehreeht e o então Ministro Guido Mantega, na qual havia um pedido do Ministro Guido
Mantega para que a Odchrecht consolidasse tini apoio financeiro a determinados partidos, de
fomia que esses partidos confirmassem a sua participação na coligação, garantindo a eles,
então. o tempo de televisão. E que ele. Alexandrino Alencar. estaria encarregado de vários
desses partidos, mas que existia uni dos partidos que, pelas relações sindicais que a Odehrecht
Anibiental tinha e pela sua dispersão, ele não tinha o contato com o Partido PDT.
Então, como ele sabia e o Marcelo sabia que, em função das relações sindicais trabalhistas,
essa relação era uma relação que eu mantinha, principalmente na época que o então Ministro
Lupi esteve na pasta do trabalho, eles me pediam que eu fizesse esse contato e essa interface
com o PDT para consolidar essa participação do PDT na Chapa Força do Povo.
Existia ali uma característica. O Alexandrino me disse: "Olha, existe uma certa pressa, existe
a pressa da encomenda, a encomenda que não foi feita. Existe a pressa para que isso seja
confirmado rapidamente. que eles confirmem rapidamente a sua participação na coligação
Força do Povo, garantindo, assim, o tempo que eles têm de televisão."
Então, a incumbência, na verdade, a missão que me foi pedida foi para que eu procurasse o
PDT e fizesse um oferecimento. A faixa que me foi dita, na época, era entre quatro e sete
milhões de reais. Que fosse oferecido ao PDT para esse propósito especificamente.
Ëntão, procurei o Tesoureiro, não sei se ainda é, o então lesoureiro do PDT. que eu já
conhecia, conhecia a ligação dele com o Presidente do PDT, chama-se Marcelo Panella, que
era o Tesoureiio do PDT. Mai'quei com ele, possivelmente através de secretárias e tal, um
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encontro aqui na cidade do Rio de Janeiro, numa cafeteria. num Starhucks. no bairro de São
Con Tado.
TkL

Estive com ele logo na sequência desse pedido, ainda no mês de junho. no qtl eu
a
"Olha, recebemos - fui literal - uma encomenda e eu tenho aqui a missão te lhe cmuIic$.
que nós temos uma contribuição para fazer, com recursos não contabilizados, para que ces
confirmem a participação de vocês na Chapa Força do Povo nessa eleição de 20 l4."

00

Eu já estava avisado, já sabia que ia receber esse contato, e estranhei o valor. Eu na época liii
no limite de baixo, da faixa que tinham me dado, nos quatro milhões de reais, estranhei o
valor, mas eu já tinha recebido o recado, estava esperando esse contato, e nós vamos, então.
proceder dessa forma.
Na época, eu ainda disse: "Olha, o nosso pessoal que se encarrega de operacionalizar essas
contribuições está com alguma dificuldade de fazer isso nesse momento, mas conte com O
nosso compromisso, conte com a nossa obrigação, isso será feito mais adiante. ao longo do
processo, e vamos niarcar uma data." Eles tinham me dado a data de trinta dias mais. Então,
nós estávamos imaginando final de julho para que fosse feito isso.
Eu disse: "Conte com o compromisso. É importante para atender ii encomenda que no,, foi
feita que vocês confirmem a participação na chapa e nós retomaremos o contato no final do
mês de julho." E assim foi feito.
Eu - sou sincero - não acompanhei exatamente se linha havido ou não a manifestação.
Entendi eu que sim. porque não houve mais nenhum contato: não voltei a falar com o
Alexandrino Alencar. Esse é um assunto que eu sempre evitei porque sabíamos que eram
pagamentos não contabilizados. Nós sempre evitamos o contato ou contatos desnecessários ou
voltar a falar. Enfim, a exposição era grande. Tive o sinal verde do Departaniento de
Operações Estruturadas de que nós já teríamos a disponibilidade dos recursos. Voltei a
procurar o Sr. Marcelo Paneila no final de julho e marcamos, na verdade, quatro entregas a ele
de um milhão de reais cada, perfazendo os quatro milhões de reais. Essas entregas foram
feitas. Consequentemente... Nós marcamos, na verdade, no primeiro encontro, duas entregas
de um milhão de reais, nos dias 4 e 11 de agosto de 2014. E. depois, tivemos um novo
encontro, no final já de agosto, um mês depois, marcando a terceira e a quarta entregas, que
foram efetuadas nos dias l e 9 de setembro. sempre no próprio escritório do Marcelo Panelia.
no Centro do Rio de Janeiro. Isso foi feito.
Na verdade, esses pagamentos todos foram feitos com despesas não contabilizadas,
operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas. O meu contato, basicamente, até
para evitar excesso de comunicação nesse caso, foi combinar: ele me deu o endereço dele, que
era no próprio escritório dele, que. depois, nós... Ele me deu o endereço na época. Agora, na
nossa apuração, a gente verificou que é o próprio endereço do escritório da empresa pessoal
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flO5SO

Departamento de

Operações Estruturadas. E assim foi feito.

JF BRUNO LORENCINI: Entregue em espécie!

8853
, `JO

J

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Entregue em espécie n
escritório do senhor Marcelo Paneila. no endereço... Eu até tenho aqui o endereço. que foi
Avenida Nilo Peçanha. número 50. sala 2708. no Centro do Rio de Janeiro. Isso era

11I
1

escritório de uma empresa chamada Credicasa Empreendimentos e AdminisIraçât
lmohiliárias Uda.", que tem o Sr. Marcelo Paneila como um dos sócios.

.JF BRUNO LORENCINI: E o senhor passou quatro datas aqui: 4 e II de agosto e 1° e 9 de
setembro.

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: E 9 de setembro,
exata meu te.

JF BRUNO LORENCINI: Quem entregou?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não sei.
JF BRUNO LORENCINI: Não sabe.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: A única coisa que nós
omhinamos basicamente foram as datas. Ele me (leu o endereço no qual seriam efetuadas as
entre-as. Nós tínhamos que combinar uma senha, que. na verdade, nem eu faiia isso. Essa
questão de combinação de senha ou endereço era raro, raríssimo que eu fizesse.
Normalmente, era alguém do Setor de Operações Estruturadas, mas, nesse caso, para evitar
mais contatos, mais encontros. por segurança, eu combinei com ele. Ele torcia para o time do
Fluminense, então, identificamos as senhas com nomes dc jogadores do time do Fluminense
nessas datas. E eu. internamente, dentro do sistema em que se operava o Setor de Operações
Estruturadas... Inclusive, atribuí a essa contribuição o codinome de "canal". jí que eu estava
sendo o canal de pagamento, o canal de comunicação entre... Na verdade, entre um pedido do
Ministro Guido Mantega ao Marcelo Odehrecht e o próprio partido PDT.

.JF BRUNO LORENCINI: E esse valor entregue de quatro milhões, o senhor...? Saiu dc
onde! Daquela conta que o Marcelo mantinha? O senhor não...? Essa parte...?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Vim a entender
um

POUCO

OU

saber

mais agora, na fase de apuração e pela própria imprensa. Não sabia da onde saía.

Não...
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.11' BRUNO LORENCINI: O senhor participou ali mais da operacionalização.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Particii banent
como um canal de comunicação. Por isso, inclusive, atribuí, nesse caso, o codinorne/ d
"canal" a essa operação no sistema, que hoje faz parte da nossa colaboração. Esta ia rcgistrdo
como "canal" justamente porque nada mais foi do que um canal de comunicação, fiç10
contato...
JF BRUNO LORENCINI: E o senhor sabe diier se esse mesmo inodus operandi foi
aplicado em relação aos oiitios partidos que deveriam compor a coligação?

40

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Olha, não sei.
jF BRUNO LORENCINI: O senhor cuidou do PDT.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Eu cuidei só do Pl)I.
Inclusive. me lembro que. na época. o Alexandrino maniIstou OS Outros partidos. É muito
provável que ele tenha dito qual era a sigla dos outros partidos, mas eu sequer me atentei a
isso. Vim a estar mais atento agora na nossa investigação interna, na nossa apuração interna.
já no processo de colaboração. Do PDT eu sabia, logicamente conhecia, tanto que consegui
recompor as datas, os endereços. A minha participação foi especificamente essa.
JF BRUNO LORENCINI: O senhor conseguiu recompor isso porque tinha anotado?

'

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Basicamente, por agenda.
com os dias que eu vinha ao Rio de Janeiro, com a nossa averiguação interna, com as datas
dos pagamentos pelo sistema, o sistema utilizado pelo setor de Operações Estruturadas, que é
parte integrante dessa colaboração. As datas dos pagamentos e. a partir dessas datas e das
senhas, é que me fizeram recordar de todo esse processo.
Por isso eu coloco aqui. sem precisar, as datas dos encontros. Eu tenho "janelas" de datas que foram final de junho, julho e agosto - onde esse,, encontros ocorreram. Às datas dos
encontros, eu não tenho como precisar especificamente.
JF BRUNO LORENCINI: E do PTD. apenas o Marcelo Panelia que o senhor teve
encontro...?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Estie com o Marcelo
Panella em alguma oportunidade que eu não me lembro exatamente se foi durante a
campanha, logo após a campanha, ou nesse período. Estive com o Marcelo Paneila e com o
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Carlos Lupi, que, inclusive agradeceu. Não falamos especificarnente disso, mas claramente
ele...
1SL

JF BRUNO LORENCINI: Mas o contato com o Carlos Lupi foi apenas protol

55

1
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Protocolar.
JF BRUNO LORENCINI: Não conversou nada sobre o

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Nada. nem sobre a
operacional ização nem nada disso.

40

JF BRUNO LORENCINI: E foi caixa 2

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Caixa 2.
JF BRUNO LORENCINI: Além desse cpisódio. senhor Fernando, alguma outra coisa que
tenha tido impacto na campanha de 2014?

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA ('UNHA SANTOS REIS: No que diz WSpCitO à
Coligação A Força do Povo, essa foi a minha única participação, esse foi o único episódio.
Existem na minha colaboração outros relatos. Não sei se estão sob sigilo.

JF BRUNO LORENCINI: É a mesma situação do...! Tivemos aqui o mesmo episódio. que
envolve as outras chapas e...

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Estou sempre à disposição
para colaborar e contribuir. Só não sei quanto à questão do sigilo. A decisão é de vocês e dos
advogados. Estou à disposição.

JF BRUNO LORENCINI: Rigorosamente. é a mesma situação...
Fala l( ) I'J (10 Ii C Ri loFie

DR. .JOSÉ EDUARI)O ALCKMIN: ... não é estritamente objeto desta ação. Talvez se deixe
para outra oportunidade...

DR. FLÁVIO HENRIQUE: Eu gostaria de lazer uma ponderação.
.JF BRUNO LORENCINI: Pois não. Doutor Fique à vontade.
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DR. FLAVIO HENRIQUE: Vossa Excelência me permite? Para evitar novamente o que
aconteceu. fazendo uma mea-culpa. Doutor Alckrnin. eu questionei várias vezes se era
atinente à eleição presidencial. Entendi que estavam envolidas todas
avançamos e extrapolamos o limite. E a mesma e exata situação da decisão iilelilel.
se
1
Então, fazendo eco àquela decisão anterior, recomendo ao Fernando que, sobk os outro fatos
e sobre os outros eventuais partidos OU candidatos, fique restrito o sigilo...
.Ç0J.1

JF BRUNO LORENCINI: Doutor Flávio, entendo que houve urna primeira...

'

DR. FLÁVIO CAETANO: Pelo que entendi. o Ministro ouviu que era e, a partir disso,
falou: "Daqui em diante, não." Tanto que ele não aprofundou.

dc

,JF BRUNO LORENCINI: No caso. VOU seguir a linha que o próprio Doutor Alexandre está
colocando - e aí está no juíto do próprio advogado que conhece os fatos - de que a algo
relacionado à outra chapa vai ser aplicada a mesma decisão que o Ministro adotou.
DR. FLÁVIO CAETANO: Ao final, vou pedir que ele seja reinquirido.
jF BRUNO LORENCINI: Na verdade, estou niantendo aqui o que o Ministro tinha
decidido. Não sei se o Doutor Nicolao quer manifestar alguma...
DR. FLÁVIO CAETANO: Se ele pudesse dizer quais chapas...
DR. NICOLAO DINO: Doutor Bruno, desculpe-me interromper o Doutor Flávio.
Só para esclarecer: a testemunha teria fatos outros a mencionar acerca do objeto específico
deste processo ou de doações a outros partidos?
JF BRUNO LORENCINI: A situação é similar.
Doutor Alexandre, acho que o senhor é que pode responder isso.
(Fala fira do rnicrofi)ne)
DR. NICOLAO DINO: Se os fatos a que a testemunha poderia se referir são fatos que digam
respeito diretamente a este processo, a cláusula de sigilo, a meu ver, não incide. Mas, se são
fatos diversos daqueles que estão sendo apurados nesta ação. aí sim, eu creio que seja o caso
de se aplicar a linha definida na assentada anterior.
DR. ALEXANDRE WUNDERLICH: Asseguro a Vossa Excelência que não é a mesma
chapa anterior, e que é na mesma linha e, seguindo o mesmo racional da decisão do Ministro.
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eu rcconiendo que o meu cliente fique em silêncio sobre este segundo relato que faz parte da
colaboração dele.
Y4

Ai.

DR. GUSTAVO GUEDES: Doutor Bruno, só uma questão para eu ter urna deia do que se
8857
traia. O Doutor acabou de dizer que não é a mesma chapa. Poderia pelo meno dizer quale a
chapa para a gente saber? É só isso. Não precisa aprofundar.

DR. ALEXANDRE WUNDERLICH: Doutor Bruno. eu roo a Vossa Excelência que
mantenha a decisão anterior.

JF BRUNO LORENCINI: Está mantida a decisão do Ministro. Cicio que ficou claro o
posicionamento dele de que isso pode ser objeto de um pedido de reinquirição e isso ser
provocado. Vou seguir a linha que ele adotou, até por uma questão de coerência na condução
da audiência.

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Eu queria dizer que estou
aqui ahsolutamenrc à disposição. A minha intenção é sempre colaborar.

.JF BRUNO LORENCINI: Sem dúvida nenhuma. Isso lá ficou bem demonstrado na
audiência.

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Eu não tenho o
conhecimento para dar tomar essa decisão. Então, deixo aqui...

JF BRUNO LORENCINI: Ëntão.

CLI

vou passar às perguntas do,, advogados, começando

com o Doutor Alckrnin. O senhor tem alguma?

.

DR. ,JOSI EDUARDO ALCKMIN: ...(inaudível)...
JF BRUNO LORENCINI: Doutor Gustavo?
DR. FLÁVIO HENRIQUE: Excelência?
.JF BRUNO LORENCINI: Desculpe, Doutor Pois iião
DR. FLÁVI() HENRIQUE: Boa noite. Doutor Fernando, Doutor Alexandre.
Duas perguntas, apenas: o senhor disse que o pagamento feito a(-)PDT era referente à senda
de um tempo de TV. Quem lhe fez essa afirmação?

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Veja, a palavra venda
desculpe-me se eu disse, não me lembro de ter dito. Do que me lembro é uma conversa que
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tive internamente com o Diretor de Relações Institucionais da Construtora. Alexandrino
Alencar, que era quem fazia o contato com o tesoureiro do partido do PT, o senhor Edinho
Silva. Ele me disse que a pressa que existia era de assegurar o apoio des
garantir o tempo de TV. Garantir que esse tempo de TV iria para a Coligaçu
que não houvesse o risco de que um desses partido,,saísse. desgarrasse da C. ligaç

F^ a

Povo e eles perdessem esse tempo.

DR. FLAVI() HENRIQUE: Essa relação do pgau1ei1to com o apoio foi confirmado na
conversa que o senhor teve com o Sr. Paneila?

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Com o apoio do partido na

40

Coligação, foi, tanto que ele foi... A minha afirmação á foi esta: estou aqui numa missão para
faier urna contribuição de campanha não contabilizada, por caixa 2. para que voc&
confirmem a participação na Coligação Força do Povo.

DR. FLÁVIO HENRIQUE: Muito obrigado. É só isso.
JF BRUNO LORENCINI: Doutor Gustavo?
DR. (;usTAv() (;uF:DE5: O nicu nonie é Gustavo Guedes . Advogado do E)outor Michel
Temer.

Sr. Fernando, eu fiz um levantamento sobre as empresas que tinham o sobrenome Odehrecht
ou no seu nome Odehrecht. que era aquilo que podíamos identificar, e eu identiliquei na
relação de doações uma empresa chamada Odehrecht Anibiental Otacílio Costa S.A. É a
empresa que senhor conduzia'?

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não. A Odehrccht
Ambiental Otacílio Costa S.A. é uma subsidiária da empresa que eu conduzia, que cuidava de
um contrato com a lndúsria de Papel Klabin. Trata-se de uma planta em Santa Catarina. na
cidade de Otacílio Costa, por isso o nome da empresa. Ela fatia os serviços de tratamento de
cimentes da Indústria de Papéis Klabin em Santa Catarina. numa cidade ou distrito chamado
01 ac íl i() Costa - dai' o nome.

DR. (;USTAVO (;UEDES: Não vou pedir para o senhor aprofundar porque o DoLitor Bruno
vai me impedir. mas consta uma doação de cinquenta mil reais para o Comitê Financeiro
Nacional de Presidente da Repiihlica do M. O senhor sabe disso, soube disso?

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Vela, as doações formais.
doações oficias feitas pelas empresas da Odehrecht Amhicntal, tanto pela Odehrecht
Ambiental quanto pelas subsidiárias, justamente como eu afirmei aqui fl() início. O I1OSSO
limite era restrito à atividade privada que nós tínhamos. Essa era uma atividade privada da
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empresa para um cliente privado, e eram feitas algumas doações oficiais, mas isso era
coordenado, na verdade, por esse setor de operações estruturadas. Eles é que faziam esse
quebra-cabeça, esse xadrez das doações. Não era uma decisão minha, era
ao setor de operações estruturadas, que dizia: "Esse seu limite vamos usapargr,.."
muitas vezes o pessoal falava direto com o nosso financeiro e dizia: "Por fliv4r.
limite que existe nessa sucursal sua. que e privada. Use esse limite para lazer uma d açao
para o partido tal. da forma tal". Ou o financeiro vinha e pedia minha autorização: "Lá do
setor de operações estruturadas - na época, nós chamávamos de área financeira - estão me
pedindo para fazer essa doação formal, posso fazer!" E nós fazíamos.
DR. GUSTAVO GUEDES: Foi dito ontem pelo Marcelo Odchrccht e hoje pelo BJ, como ele

49

mesmo se intitulou - Benedicto Júnior -. que teria havido unia reunião entre os executivos, os
líderes empresarias, ou executivos chefes, quem coordenava as empresas, presidia as

empresas. para definição do quanto a Odehrecht doaria para as campanhas, seja de modo
ohcial, seja por uma... Acho que caiu.
(Queda de comunicação com a videoconferência)
DR. NICOL,AO DINO: Já restabeleceu o contato. l)outor.
DR. GUSTAVO GUEDES: Eu vou repetir, então, porque não sei quando caiu. Foi dito pelo
Marcelo Odehrecht e pelo Benedicto Júnior - dito pelo Marcelo Odehrecht e confirmado pelo
Benedicto Júnior - que teria havido uma reunião entre os executivos chefes. OS líderes etc.,

para definição de quanto a Odebrechi contribuiria com as campanhas no Brasil. O senhor
participou dessa reunião?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não.

4

DR. GUSTAVO GUEDES: O senhor soube dela, sabe dela, tem algum conhecimento dela'!
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Veja, não. Esse
conhecimento da reunião, não. Sempre imaginei, até pela nossa prática e forma, que. em
algum momento, alguém teria conversado ou definido esses valores, esses limites. Sabia que
possivelmente deveria ter acontecido, ruas conhecer a reunião especificamente - quando foi,
onde foi, quem estava presente - nem tomei conhecimento. Minha participação nisso era
muito mais eventual, como eu coloquei aqui. Eu atuava muito mais nisso de forma por
demanda do que por proposição: quando recebia alguma demanda. levava para dividir com
algumas dessas pessoas ou a pessoa que eu acreditasse que podia interessar. Não participei.
DR. GUSTAVO GUEDES: A sua empresa... Pelo que eu entendi, o setor de operações
estruturadas era um setor concebido para que houvesse uma forma de ter acesso aos recursos
de forma mais organizada, recursos de modo livre, vamos chamar assim: independentemente
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de fiscalização, seja em dinheiro, seja pagamento no exterior. Imagino que esse setor não
tinha renda própria, ele dependia de negócios das outras áreas para alimentá-lo. A sua
empresa alimentava financeiramente esse setor de operações estruturadas!
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não.

rã 8860

DR. GUSTAVO GUEDES: Não havia?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não. Não havia, não
alimentamos, não tínhamos forma nem margem. Enfim, não tínhamos nenhuma...
(inaudível)...
DR. GUSTAVO GUEDES: O senhor acha isso porque, talvez, vocês, pelo que o senhor
disse, não efetuassem pagamentos dessa natureza? Por isso, talvez?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Veja. na verdade, no nosso
tem todos os componentes.
Os pagamentos que eu demandava para isso eram muito menos de interesse meu e mais de
proposto interesse de outras áreas, como aqui no caso. especificamente, essa doação foi feita
por demanda. Segundo, porque o nosso negócio não requeria nenhum apoio de nenhum
partido. A Odehrecht Ambiental nunca pediu. OU nunca dependeu de nenhum apoio, nenhuma
aprovação legislativa. Enfim, não existia ese tipo de relação. A nossa relação era muito mais,
corno coloquei aqui. uma relação com o cinsumidor. O dia a dia da nossa atividade é muito
mais com o consumidor ou com o setor pri ido.

.

DR. GUSTAVO GUEDES: Certo. Última pergunta. O senhor falou que recebeu a demanda
de fazer contato com o PD1 para cuidar da .ituação. O senhor usou a expressão aqui - pelo
menos. foi o que entendi: st eu estiver errado, por favor, me corrija - que o Alexandrino lhe
procurou dizendo: 'Procure i PDT que nós Precisamos acertar o PDT por caixa 2". Isso veio
pronto. já determinado que cria caixa 2 pelo Alexandrino ou isso surgiu na conversa com o
Fernando Pancila?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Marcelo Panella.
DR. GUSTAVO GUEDES: Marcelo. Desctdpe-me.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Já veio determinando. Eu
fui informado de que seria por caixa 2: não entrei no mérito se seria de forma oficial ou não
oficial. Assim recebi a informação de que seria por caixa 2.
DR. GUSTAVO GUEDES: Do Alexandrino?
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SR. FERNANDO tuiz AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Do Alexandrino Alencar.
que era quem o Marcelo linha me pedido que procurasse, e assim
Paneila. Nunca houve sequer qualquer demanda dele de que diferente f4se
allur
proposta minha de que isso fosse diferente. ou seja. na raiz dessa conversa. 14 cstaqe ser4i
feito por caixa 2. Então, esse não foi um assunto tratado de forma dilcrentc nem pelo
Alexandrino comio nem na minha conversa com o Marcelo Pancila.
DR. (;usTAvo (;UEDES: Satislèito. Obrigado'
,JF BRUNO LORENCINI: Doutor liávio.

49

DR. Fi ÁVIO CAETANO: Boa noite! Flávio Caetano, por parte de l)ilma Rousscf.
O senhor nunca esteve com o Sr. Guido Mantega para tratar desse assunto?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Nunca estive com o Sr.
Guido Manlega para tratar de nenhui ii assunto.
DR. FLÁ%I() CAETANO: E com Sr. Edinho Silva, o senhor esteve alguma vez para tratar
desse assunto?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES 1) X CUNHA SANTOS REIS: Desse assunto não, jamais.

DR. FLÁVI() CAETANO: O senhor já respondeu ao [)outor Gustavo que a orientação ao
senhor foi passada pelo Sr. Alexindrino Alencar para que fiiesse isso de forma não
contabilizada, de forma não oficial.
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Isso.

DR. FLÁVIO CAETANO: Por último, o senhor disse que o senhor era a pessoa indicada
para tratar com o PDT por relações antigas do senhor com o partido. Essas relações remontam
ao Sr. Paulinho da Força ou não?
SR. FERNANDO LUIZ XYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Não.

DR. F'LÁVIO CAETANO: Não tem relação nenhuma com o Sr. Paulinho da Força?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES 1)A CUNHA SANTOS REIS: Nenhuma iclação com o
Sr. Paulinho da Força.
DR. FLÁVI() CAETANO: Ohriado!
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.JF BRUNO LORENCINI: Doutor Nicolau, alguma pergunta?
DR. NICOLAO DINO: Doutor Bruno. só para esclarecer: não sei se pas4 dgtgebid
para mim, mas o Sr. Fernando Reis feL referência ao pagamento do valorao Sr. arejj
Panelia cm dois momentos. Foi mencionada a entrega de um milhão de reais_em intieir no
escritório do Sr. Paneila e, depois, cm outra oportunidade - talvez, por volta de agosto,
setembro, se fl() me falha a memória -' também de um milhão de reais em dinheiro. em
espécie. E o restante? Como loi feito o pagamento e quando?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS: Doutor Nicolau, foram
feitas quatro entregas de um milhão de reais. Á datas que constam do nosso registro são 4 e
II de agosto, ou seja, dois milhões no mês de a;»sto, e dois milhões no mês de setembro. (lias
1' e 9 de setembro. Foram quatro entregas de ui i milhão de reais.
DR. NICOLAO DINO: Todas elas no escritór do Sr. Marcelo Panelia?
SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNH k SANTOS REIS: Todas elas no escritório do
Sr. Marcelo Panei la no endereço que eu dci:
cuida Nilo Peçantia. 5. sala 2.70. 110 Centro
do Rio de Janeiro.
DR. NICOLAO DINO: Obrigado Sem man perguntas.
JF BRUNO LORENCINI: Não havend mais questões. declaro encenada a oiti\ a.
Agradeço ao Sr. Fernando pela sua colahon io e. m )vamente. ao Doutor Alexandre tambéni
pela colaboração com a Justiça.
.

SR. FERNANDO LUIZ AYRES DA Ct NHA S \NTOS REIS: Doutor Bruno, eu que
agradeço. Muito obrigado. Estamos à disposição.
JF BRUNO LORENCINI: Eu vou só pedir para o se: hor assinar.
Doutores, desde já. Pergunto: há requerimentos n audiência de hoje? i'emos outras
oportuiiidades também.
DR. JOSÉ EDUARDO ALCKMIN: Como naquela pergunta, que kii formulada, houve um
início de resposta, eu requeiro, á que houve o indeferimento da questão, que seja apagada da
ata aquele trecho da resposta dada pela testemunha anterior.
.JF BRUNO LORENCINI: Há uma díficuldad, prática aqui, Doutor Alckmiri, porque isso
foi gravado.
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DR. JOSÉ EDUARDO ALCKMIN: Mas haverá degravação, não haverá? Então, que seja
desconsiderado.

JF BRUNO LORENCINI:

1 L*L
Que seja desconsiderado. Entendi. Pelo que entdi

Doutor Alckmin é que seja tarjado, é isso?

1it dI
i

1

DR. JOSÉ EDUARDO ALCKMIN: Ou que seja, simplesmente, retirado da transcrição esse
trecho de uma resposta, que, a rigor, foi negada.

DR. FLÁVIO CAETANO: Qual é exatamente o termo? Não entendi qual é. É o do
advogado?

a

JF BRUNO LORENCINI: Seria isso. Retirar da degravação.
DR. FLÁVIO CAETANO: Mas lii esclarecimento que o advogado prestou?
DR. ALEXANDRE WUNDERLICH: Mais uma vez, pedindo todas as vênias aos partícipes,
até porque eu acho que é republicano que, em determinado momento, venha à tona toda a
nossa colaboração integral, a defesa de Bencdicto Júnior ponderou aqui várias vezes, antes de
adentrar o tema, que se tratava da campanha presidencial de 2014, não exclusiva da chapa.
Nós avançamos e loi tolhida a sequência da manifestação. Então, data renio aos demais
Procuradores, eu tendo a consignar a posição do colaborador no sentido de dar guarida ao
pedido da parte autora.

JF BRUNO LORENCINI: Entendi. Eu vou fazer constar esse requerimento.
Doutor Nicolao, sobre esse requerimento, o senhor tem alguma posição pelo Ministério
Público?

DR. NICOLAO DINO: Eu acho que o requerimento é pertinente sim, tendo em vista o
desbordamento do escopo da ação.

JF BRUNO LORENCINI: Está certo.
DR. FLÁVIO CAETANO: (Ininteligível)... k)i um mero esclarecimento do advogado.
JF BRUNO LORENCINI: Perfeito. Vou fazer constar o requerimento e deliberar junto com
o Ministro.
Mais algum requerimento por parte dos representantes ou por parte dos representados? Não?
Doutor Nicol ao. ai giim requerimento?
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DR. NICOLAO DINO: Doutor Bruno, nenhum requerimento. Muito obrigado. Boa noite a
tOdOS.
T&k S9

JF BRUNO LORENCINI: Então, vamos fazer constar e terminar a ata.
Está encerrada a audiência.
DR. JOSÉ EDUARDO ALCKMIN: Muito obrigado.
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Além do depoente, participaram da inquirição o Exmo. Sr. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da
Audiência; o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da CorregedoriaGeral da Justiça Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dm0 de Castro e Costa
Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral; os senhores advogados da
representante, COLIGAÇÃO MUDA BRASIL E PSDB, Drs. José Eduardo
Rangel de Alckmin, Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer, Marilda de Paula
Silveira e Afonso Assis Ribeiro; da representada, DILMA VANA ROUSSEFF,

Ia

Drs. Arnaldo Versiani Leite Soares, Renato Ferreira Moura Franco, Flávio
Crocce Caetano e Danyelle Silva Galvão; do representado, MICHEL
MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Drs. Gustavo Bonini Guedes, Janaina Lusier
Camelo; da testemunha HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA
FILHO, Drs. Marcos Simões e Elaine Angel; da testemunha ALEXANDRINO
DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, Drs. Alexandre Wunderlich, Maurício
Dantas Bezerra e Renata Machado Saraiva; da testemunha CLAUDIO

1

Registro taquigráfico de Audiência realizado, pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme
determinação do Senhor Ministro Relator.
2
Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta
de acesso aos autos do processo.
Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...).
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MELO FILHO, Drs. Gustavo Teixeira Gonet Branco, Rodrigo Mudrovitsch,
Guilherme Navarro e Meio e Maurício Dantas Bezerra.
O depoente respondeu.da seguinte forma ao que lhe foi perguntado:
Ministro - Doutor Alexandrino, boa tarde.
Depoente - Boa tarde.
Ministro - Estamos em audiência da Justiça Eleitoral, não é penal. Eu
queria agradecer, em primeiro lugar, aos seus advogados, Dr. Alexandre,
que já conhecemos e tem prestado um grande serviço à Justiça Eleitoral.
Aos seus outros advogados que estão lá atrás.
Depoente - Renata e Maurício.
Ministro - Doutora Renata e Dr. Maurício e também ao senhor. Quem
vai conduzir a inquirição é o Dr. Bruno Lorencini, Juiz Federal Auxiliar da
Corregedoria. Eu faço perguntas também. Em seguida, após as nossas
perguntas, o representante, vale dizer, o autor da ação eleitoral, portanto,
o Dr. Alckmin e os seus colegas e em seguida os dois representados, o Dr.
Gustavo, que está aqui, e os seus colegas e o Dr. Flávio Caetano e
também os seus colegas. Finalmente o Ministério Público Eleitoral, o Dr.
Nicolao Dm0.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Alexandrino de Alencar, boa tarde.
Depoente - Boa noite, não?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Boa noite. Senhor Alexandrino, como o Ministro
colocou, agradecemos a sua presença hoje aqui e essa ação é uma ação
de natureza eleitoral que tem como representantes: o PSDB e a Coligação
2
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Muda Brasil. Como representados: a Sra. Duma Rousseff,
x -Pê'tde e e
o Sr. Michet Temer, o atual Presidente do Brasil. Eu começo esse
depoimento como uma obrigação legal que é prestar o compromisso do
senhor. Inicialmente, eu pergunto se o senhor tem algum vínculo de
amizade, inimizade, parentesco com algum dos representados Michel

40

Temer ou Dilma Rousseff?
Depoente - Não, senhor.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Na condição tlue o senhor' está hoje aqui o
senhor está como testemunha, mas sabemos que o senhor tem um
acordo de colaboração premiada, é isso?
Depoente - Sim. Sim, senhor.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Esse acordo foi homologado pelo Supremo
Tribunal Federal, porém, o sigilo ainda não está revelado. Esse ato, nós
tivemos o cuidado de fazer uma consulta formal ao Supremo Tribunal
Federal, ao Ministro Fachin, responsável pela homologação. Desculpa. Não
foi o responsável pela homologação, mas quem é o Relator do processo e
inclusive com o parecer do Procurador-Geral da República, dizendo que
não há impedimento nenhum para que o senhor esteja aqui hoje
realizando esse depoimento, sem qualquer prejuízo ao seu acordo de
colaboração.
Depoente - Sim.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O seu esclarecimento é importante. Feita essa
observação o senhor ver algum impedimento para o senhor depor hoje
aqui?
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Depoente - Não. Nenhum impedimento. A única coisa que eu gostaria
de pontuar...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim.
Depoente - Que realmente eu, como colaborador da Justiça, tenho me
incomodado um pouco. Não por mim, pelos colegas que já passaram,
pelos vazamentos que estão acontecendo na imprensa. Eu, como pessoa
física, me sinto.., poderei me sentir, caso haja vazamento, extremamente
prejudicado. A minha própria família acho que está faltando um pouco de
um bom senso para evitar esse tipo de posicionamento. Isso me incomoda
bastante.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Essa é uma preocupação que hoje, inclusive, o
Ministro começou a audiência de hoje fazendo essa advertência. É uma
preocupação do juízo também muito presente. Foi a advertência inicial do
Ministro. É claro que a gente conta que esses vazamentos não ocorram
mais. A gente lamenta que eles tenham ocorrido, mas, enfim, é uma coisa
que fugiu ao controle do juízo e não temos como levantar esse tipo de
informação, mas foi novamente o cuidado que a gente buscou, inclusive,
na audiência de hoje, foi a advertência inicial do Ministro ao abrir.
Depoente - Porque é um quadro político, mas os vazamentos são
partidários. Aí é uma confusão. Eu acho que não traz benefício ao país,
digo como colaborador.
Ministro - Desmoraliza a Justiça. Aqui quem está desmoralizada é a
justiça.
Depoente - O próprio instrumento da colaboração fica...
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Ministro - O senhor entenda que quando os vazamentbs r'n1 do
lí
próprio depoente ou dos seus advogados, o colaborado está
absolutamente protegido. Está aqui o Ministério Público a atestar, porque,
realmente, ter controle absoluto eu até gostaria de ter, mas não consigo
adivinhar. O máximo que eu posso fazer e fiz foi pedir encarecidamente nem determino, porque não sou um juiz que sai determinando. Doutor
Bruno sabe disso, porque ainda hoje eu mudei um ofício que estava duro
demais, quando eu poderia simplesmente pedir. Nos outros dias também.
O senhor não estava lá na quinta-feira, não é? No Rio de Janeiro, porque
já confundo as datas. O senhor estava na quinta-feira e lembra que eu fiz
esse pedido.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, Sr. Álexandrino, feita essa consideração
inicial, prestados... bom, agora prestando o compromisso do senhdr de
dizer a verdade sobre todos os fatos, sob pena de crime, de falso
testemunho, então é um compromisso que eu tomo do senhor agora, está
ok? Senhor Alexandrino, para começar o depoimento, nós não tivemos
acesso à sua colaboração, então provavelmente algumas das perguntas
necessariamente serão genéricas, mas o nosso objeto de investigação
nessa ação é restrito à campanha eleitoral de 2014 da Chapa DumaTemer. Então, é o objeto da ação. Essas perguntas genéricas o Dr.
Alexandre já está até acostumado. Ele está aí para orientar o senhor
também. Então, o senhor responda a partir daquilo que o senhor conhece
sobre os fatos. Mas para começar, eu pergunto qual é... desde quando
começou a sua relação com a empresa Odebrecht e qual a função que o
senhor desempenhou lá e desde quando até quando?

5
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Depoente - Vamos lá. Explicação não é tão simples, mas vou explicar.
Eu tenho na Odebrecht... tenho como... porque eu tenho minha história
de direito e de fato. Por que explicar? Porque a Odebrecht costuma,
quando ela vai comprando empresas, você traz a história do funcionário.
Então, de direito, pela Odebrecht, tenho quarenta... tive, porque saí em
2015 e fiz quarenta e tantos anos de Odebrecht, mas de fato, são 22
(vinte e dois), 23 (vinte e três) anos. Foi quando eu realmente entrei, mas
como a empresa que eu trabalhava foi adquirida, então eu trouxe isso aí.
Para conhecimento de vocês, eu tenho duas formações. Sou químico,
bacharel em Química e eu entrei profissionalmente no ramo pela
Petroquímica, quando a Petroquímica nasce no Brasil. Eu sou um dos
primeiros petroquímicos. Fui funcionário durante muito tempo da
Petroquisa, a subsidiária da Petrobrás, e aí, no movimento de
privatização, nos anos 90, a Odebrecht foi e me chamou para trabalhar
com eles. Então, entrei no sistema, na privatização. Até então, minha
função era muito técnica, embora eu comecei em laboratório, fui para
produção e depois fui para a área comercial. Então, eu naveguei por aí.
Chega na hora da privatização - estou contando porque aí vocês vão
entender a minha história; Brasil vivia, acho que quase muitos aqui da
mesa viveram esse período. Viveu um momento de muita queda de braço
com movimento sindical e quando eu trabalhava na Petroquímica União,
que era em Santo André, eu tinha umas relações com o pessoal sindical
também, então aí eu me aproximo muito do próprio então ainda líder
sindical Luiz Inácio Lula da Silva, e aí eu começo a criar uma relação de
proximidade. A Petroquímica da Odebrecht começa a crescer, começa a
tomar vulto, e aí eu sou deslocado da área comercial, que eu era diretor,
6
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Vice-Presidente Comercial, para a funçao institucional. Pe_mtt1eIt
de
Tu~5iW
ser e já por ter esses contatos com as lideranças sindicais. E aí eu entro
nessa área mais política, deixo a Petroquímica em 2007, e onde aí o grupo
me pede e vou para holding do grupo, trabalhar na ho/ding e da ho/ding,
em 2010, 2011, aí eu fui para a área de engenharia, para a construtora
em si. E aí fiquei muito nessa área de desenvolvimento de negócios e na
área institucional.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas mesmo...
Depoente - Testou tranquilo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ótimo! Claro! Mas, então, em 2007, quando o
senhor vai para a ho/ding, já com essas relações institucionais?
Depoente - Ah, já! Eu já tinha ligações políticas, principalmente porque a
Petroquímica, na época, nós tínhamos fábricas, temos fábricas tínhamos, porque eu não sou mais funcionário - na Bahia, no Rio de
Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E eu, como institucional, eu
navegava nessas comunidades políticas.
Juiz Auxiliar Eleitoral - 0k. E, mesmo na construtora, continuou
também fazendo pressão ... ?
Depoente - Sim. Exatamente isso aí!
Juiz Auxiliar Eleitoral - Tá. Alguma coisa? Vamos confirmar, senão a
gente tem que...
Depoente - Aqui tem som e imagem?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Não, mas não vai imagem para o...
7
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Depoente.- Não, não. Estou dizendo: mas o som está ... ?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Não sabemos. Esse é o problema! Vou chamar
alguém da técnica.
Depoente - Vai ver que cansou o aparelho!
Juiz Auxiliar Eleitoral - É! A nossa ( ... )!
Depoente - Vai ver que é à pilha, e a pilha acabou!
Juiz Auxiliar Eleitoral - É bem provável! Doutor Gustavo, o senhor está
com esperança de sair a que horas?
Advogado - Às 11 horas.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Continuando aqui, Sr. Alexandre, então o
senhor disse que, desde 2007, inicia Imente na ho/ding e a partir de 2010
o senhor iniciou as atividades, as relações institucionais.
Depoente - Isso.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Por favor, descreva, basicamente, o que o
senhor fazia nas relações institucionais.
Depoente - Eu fazia contatos com as lideranças locais, como também
não só na parte, digamos, do Estado, como também em áreas, em
associações de classe, eu fui diretor, vice-presidente de várias instituições
de classe, trabalhando sempre em regiões onde o grupo tinha interesse,
até no exterior também.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Agora, no setor político propriamente,
pensando em Estado, essas relações, o senhor desenvolvia com governos
estaduais, governo federal?
8
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Depoente - Municipal, estadual e federal, nas três esferasJuiz Auxiliar Eleitoral - Todos os setores, as três esferas, o senhor
desempenhava a função.
Depoente - Não só eu, mas eu e outros companheiros, mas eu
trabalhava nas três esferas.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o senhor, na hierarquia do... Havia um
setor específico de relações institucionais ou era...?
Depoente - Não, não, não, não. Tínhamos vários companheiros
trabalhando em cada empresa, cada um com o seu foco.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Então, não havia... Porque existe, em
algumas empresas, formalmente, uma diretoria de relações institucionais.
Depoente - Não, não tinha como.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Na Odebrecht não.
Depoente - Não. Era bem descentralizada.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Era descentralizada.
Depoente - Era.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, o senhor, formalmente, na empresa,
qual que era o seu cargo?
Depoente - Diretor da construtora, desenvolvimento de negócio. Isso
era uma figura...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Que não era propriamente que você exerceria
na prática.
9
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Depoente - Não. Também exerceria. Eu também desenvolvia novas
oportunidades para o grupo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. E o senhor tinha uma subordinação
direta a alguém?
Depoente - Eu tive vários 'alguéns'. Um deles foi o Marcelo, outro foi o
Pedro Novis. Agora estava com um que vocês ouviram quinta-feira no Rio,
Benedito Júnior; teve o José Carlos Grubisich, vários.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas essas pessoas que o senhor mencionou
agora...
Depoente - Eram líderes empresariais.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor era subordinado a todas. Não havia
alguém especificamente?
Depoente - Não, não. Sempre eu tinha um líder. Isso na organização é
muito claro. Você tem que ter seu líder. Então, eu sempre fui liderado de
um deles, mas não significava que eu não poderia estar operando com
outras áreas.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas o líder do senhor tinha que autorizar para
senhor operar em outra área?
Depoente - Não, não necessariamente. Eu só comunicava pra ele: olha,
estou viajando, me pediram. Até pelo meu passado, por exemplo, meu
passado na Química era muito forte, então, às vezes, o pessoal da
Química me pedia, e eu trabalhava pra eles, mas...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Qual foi seu último líder?
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Depoente - Benedito Júnior.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Benedito Júnior. No período de quando a
quando que o senhor...?
Depoente - De 2010, 2011, até 2015, quando eu saí.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ah, então, seus últimos anos, aí foi uma
relação direta com o Benedito Júnior?
Depoente - Isso.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas, nesse período, o senhor também realizou
atividades a pedido do Marcelo?
Depoente - Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tinha contato.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Eram comuns.
Depoente - Não comum, era por demandas, não era nada mais
específico.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E com o setor político, que é o que nos
interessa, como se desenvolviam essas relações? Basicamente, era uma
relação que o senhor fazia para ter proximidade? Que tipos de relação que
eram desenvolvidas com o setor governamental?
Depoente - Geralmente, tudo isso era feito em cima de demandas
negociais, e aí você se aproximava das pessoas, ou tentava se aproximar
das pessoas, e aí criando a relação.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Contratos?
Depoente - Sim.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Licitações também?
Depoente - Não, aí não. Nessa parte negocial de licitações não. Nunca
foi, digamos, o meu trabalho específico, na parte de engenharia, sobre
licitações.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Vou fazer agora uma pergunta um
pouco mais genérica para ver o que o senhor mesmo aponta nesse
sentido. Em relação à campanha de 2014, em relação ao financiamento da
chapa Dilma/Temer, o senhor tem algum fato que consta da sua
colaboração que tenha impacto na campanha de 2014?
Depoente - Sim.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Por favor, o senhor pode registrar?
Depoente - Tem dois fatos, quer dizer, um, óbvio, que é a doação
oficial, que eu era realmente'a pessoa que fazia esse meio de campo, com
os recibos, principalmente com o pessoal do Edinho Silva, tá? E aí foi que
nós... aí o meu trabalho era muito constante. E o outro, que eu acho que
vocês ouviram o meu ex-colega Fernando Reis, quinta-feira, na questão
do tempo de TV da coligação. Aí fui.., eram inicialmente cinco partidos
que houve essa demanda para gente contribuir via Caixa 2, e eu fiquei
encarregado de três partidos. Então, três partidos foram feitos por mim, a
saber: o PROS, o PCdoB e o PRB.
Ministro - Essa demanda foi de quem, quando o senhor disse que houve
uma demanda?
Depoente - Teve uma reunião por volta de junho de 14, nos nossos
escritórios, é uma reunião que estava presente o Edinho Silva, Marcelo e
12
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eu. Fomos os três. Então, veio uma demanda do entãó, te9büreifE da
chapa, Edinho Silva, nos solicitando a comparecer com esses cinco
partidos.
Ministro - O senhor poderia descrever os termos do pedido?

Ø

Depoente - Não.
Ministro - Naquilo que o senhor lembra.
Depoeflte - É difícil.
Ministro - Mas foi dito claramente que era...
Depoente - Ah, foi claramente!
Ministro - ... que era para compra do...
Depoente - Sim, para a compra dos partidos. E tanto é, depois quando
eu contatei as pessoas que o Edinho me solicitou pra falar, era claramente
uma compra do tempo de T\J, que, se não me engano, isso deu,
aproximadamente, 1/3 (um terço) a mais de horário de TV para a chapa.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, a moeda de troca era o apoio desses
partidos à coligação?
Depoente - Sim. À coligação.
Ministro - O senhor mencionou cinco partidos. O senhor cuidou de três.
Depoente - Três.
Ministro - E os outros dois?
Depoente - Um foi o Fernando Reis, que eu acho que ele comentou com
vocês quinta-feira.
13
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Ministro - Foi o PDT.
Depoente - Foi o PDT. E o outro, PP, eu não me recordo. Realmente eu
não me recordo. Ficou um negócio meio dúbio e, como não ficou comigo,
eu também não me preocupei com isso aí.
Ministro - Mas o senhor crê que foi da Odebrecht também?
Depoente - Eu tenho minhas dúvidas. Talvez a Odebrecht pode ter feito
alguma coisa no início, mas eu acho que não se fechou isso aí. Acho eu,
tá?
Juiz Auxiliar Eleitoral - A gente vai explorar um pouquinho mais esse
episódio, mas o senhor colocou as contribuições oficiais, nesse episódio
das coligações. Mais algum?
Depoente - Não, não.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Da chapa...
Depoente - Nós estamos falando da chapa, né?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso.
Depoente - Mais nada.
Juiz Auxiliar Eleitoral - São esses dois.
Depoente - São esses dois.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Tá certo. O senhor mencionou a forma de
pagamento, seria Caixa 2?
Depoente - Sim. Dinheiro em espécie.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Como é que foi o acerto? Entregue...
14
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Depoente - Entregue em hotéis e flats e operações dessd tanrii,o.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe o valor?
Depoente - Menos uma. Não sei, o valor foi 7 (sete) milhões para cada
um deles. Menos uma operação de 500 (quinhentos) mil que eu fiz, eu fiz

40

pessoalmente, para o PROS.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Pra quem do PROS que o senhor...
Depoente - Eu fiz pra um que era Deputado Federal Salvador Zimbaldi.
É até um deputado de Campinas, da região de Campinas. Acho que foi
bem no final e tinha que ter pressa, né?
Ministro - O senhor mesmo que entregou esse terço?
Depoente - Foi eu mesmo, eu mesmo.
Ministro - Entregou onde?
Depoente - No escritório, na minha sala.
Ministro - Em São Paulo?
Depoente - Em São Paulo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - De forma operacional, como é que isso
funcionava? O senhor recebeu a demanda nessa reunião junto com o
Marcelo e com o Edinho.
Depoente - Isso.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O Marcelo autorizou o senhor?
Depoente - Correto.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Tá. E daí qual que é o próximo ... ?
15
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Aí eu entrava em contato com o Departamento
de Operações Estruturadas...
Ministro - Só para eu entender: se eram 7 (sete) milhões por partido,
quer dizer, só nos três...
Depoente - Vinte e um milhões.
Ministro - Vinte e um milhões...
Depoente - Exatamente.
Ministro - Dos três partidos...
Depoente - Isso.
Ministro - Vamos dizer, sob o seu encargo, não é?
Depoente - Sim.
Ministro - E, depois, ainda o PDT - eu não estava nessa parte da...
Depoente - Quatro milhões, né? Estou falando porque li no jornal, pelos
vazamentos.
Ministro - É. Por que 4 (quatro) milhões? O senhor não sabe por que foi
menos?
Depoente - Eu não sei. Aí é negociação do Fernando com o PDT.
Ministro - De toda sorte, os oUtros foram 7 (sete) milhões, os três.
Depoente - Os meus foram 7 (sete).
Ministro - Vinte e um milhões.
Depoente - Foram 21 (vinte e um) milhões. Bom, então, Operações
Estruturadas, então eu contatava a pessoa da Operações Estruturadas e
16
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dizia: olha, temos essa demanda, temos que_fêf —irna
programação - existia uma programação. Eaí variava: às vezes a pessoa,
o partido, ficava num hotel e o recurso ia para o hotel, ou tinha um lugar
fixo em São Paulo, um flat, onde as pessoas dos partidos iam lá buscar. Aí
era uma conveniência operacional, que aí eu não me metia nisso.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E quando o senhor provocava o setor de
Operações Estruturadas o senhor falava com alguém em específico?
Depoente - Eu falava com duas pessoas: um chamado Fernando
Migliaccio e outro com a Lúcia Tavares. Porque a Lúcia Tavares era a mais
operacional de todos, era do dia a dia: qual é o hotel? Aonde? Qual é a
senha? Porque tem umas senhas que você tinha que fornecer para a
pessoa saber: esse é o mensageiro.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E, obviamente, o senhor.., obviamente, não,
mas saber se o senhor sabe, esses recursos que saíam a pedido do Edinho
'

Silva com autorização do Marcelo Odebrecht, o senhor sabe qual era a
fonte do recurso?
Depoente - Não tenho. Realmente, eu não tenho. Era uma operação
muito particular deles, que eu acho que eles não gostariam de contar,
nem eu gostaria de saber. Então, acho melhor ficar, digamos, na
ignorância do processo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E demandas... O senhor fala que as relações
institucionais, o senhor desempenhava com todas as esferas do governo.
Demandas que fossem.da esfera federal, o senhor sabe relatar alguma
que o senhor se recorde nos anos 2014, 2013, 2015?
17
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Depoente - Não, assim, que eu me lembre, não.
Ministro - O senhor não levava pedido de pagamento de propina, esse
tipo de pedido? Claro, não seria com este nome, não é? Mas...
Depoente - Vamos lá. Eu tenho um caso bem anterior - certo? -, que
é um famoso caso até, até quando fui preso foi por esse caso que é um
famoso contrato de nafta da Braskem...
Ministro - Esse é dos 60 (sessenta) milhões ou dos 50 (cinquenta)?
Depoente

Não, não tem nada a ver esse. É um outro...

Ministro - Ah, é outro?
Depoente - É outra

( ... ) federal que tem a ver com o então Deputado,

pelo PP, José Janene.
Ministro - É. Mas aí já está fora do nosso...
Depoente - Não, não. O senhor tá perguntando e eu estou lhe...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Tá, mas aí o senhor, a construtora, acordos
específicos com ele, propina, que o senhor se recorde?
Depoente - Não.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor sabe se teve com a Usina Belo Monte,
não teve nenhum episódio?
Depoente - Não tenho a menor ideia.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Nunca teve nenhuma ligação?
Depoente - Não.
Ministro - Ou seja, com nenhum partido?
18N
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Depoente - Com nenhum partido.
Ministro - E com nenhuma liderança do governo federal?
Depoente - Não. Com nenhuma liderança do governo federal.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Houve algum tipo de acompanhamento pelo
Edinho acerca do cumprimento desse acordo?
Depoente - Sim. E por quê? Porque esses 7 (sete) milhões... os 21
(vinte e um) milhões, como disse o nosso Ministro, ele tem uma
dificuldade desse fluxo aparecer. Então, às vezes, o fluxo não estava no
desejo dos partidos. Os partidos gostariam de ser mais rápido. Então, às
vezes, os partidos voltavam para o Edinho, o Edinho me ligava e dizia:
olha, Alexandrino, estão me ligando do partido de fulano de tal, estão
preocupados'. Èra isso aí. Quer dizer...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, havia essas ligações.
Depoente - Exatamente.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Alguma reunião?
Depoente - Sim. Eu com o Edinho, durante a eleição, praticamente toda
semana eu me encontrava com ele.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Encontrava onde, normalmente?
Depoente - Nos escritórios da coligação.
Ministro - Onde?
Depoente - São Paulo, Indianápolis, perto do aeroporto de Congonhas,
no Hotel Renaissance, ( ... ) e nos nossos escritórios.
19
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E nessas reuniões normalmente só o senhor e
o Edinho?
Depoente - No Hotel Renaissance, o Marcelo me acompanhou umas
duas vezes.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o Marcelo acompanhava por alguma razão?
Porque o acordo em si já éstava fechado, não é?
Depoente - Não, porque... por qual razão, sim, razão porque, se não me
engano, essas duas a mais foi quando houve segundo turno.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Essas duas a mais quais?
Depoente - Essas duas reuniões a mais que estou falando. Então, foi
segundo turno.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas qual demanda que surge no segundo
turno?
Depoente - Pedindo acelerar pagamentos, esse tipo de coisa.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas ainda sobre esse caso da compra de tempo
de TV.
Depoente - Isso.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ou algo diferente?
Depoente - E algumas outras coisas diferentes.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas também para campanha?
Depoente - Para campanha.

20
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Essas coisas diferentes o senhor

e: qJais

são?
Depoente - Não estão vinculadas...
Ministro - Se não são vinculadas à demanda, nós não...
Advogado - Ele falou que era vinculada à campanha.
Advogado

( ... ), não à coligação presidencial.

Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas nessa ( ... ) Edinho?
Depoente - Sim. Edinho, Marcelo e eu.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ah, tá, mas então campanhas de outras
esferas...
Depoente - Isso.
Advogado - Ministro, me permite, só para não perder mais...
Ministro - Da mesma forma que eu posso perguntar no seu tempo, os
senhores todos podem perguntar no meu tempo. Isso aqui é altamente
democrático.
Advogado - Só para não perder esse raciocínio e não ter que voltar lá
na frente. O senhor disse que essas reuniões com Edinho...
Ministro - Se puder baixar aquele microfone, porque está interferindo
com a gravação.
Advogado - Essas reuniões com o Edinho, que o Marcelo presenciou
essas duas, especificamente, ainda tratava sobre o pagamento dos
partidos da coligação majoritária? O PRB?
21
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Depoente - Não, tratava da dinâmica do pagamento.
Advogado - Ou seja, o pagamento estava ocorrendo ainda.
Depoente - Ocorrendo, "está demorando", entendeu? "Vai para o
segundo turno", "nós estamos precisando", esses tipos de conversas.
Advogado - O senhor sabe quando foi quitado?
Depoente - Outubro. Não sei a data. Eu acho... isso está nos dados de
corroboração.
Advogado - Outubro de que ano?
Depoente - Não, 14, perdão.
Advogado - Obrigado.
Ministro - Isso está onde, que o senhor disse?
Depoente - Nos dados de nossa corroboração. Devem ter as datas,
como tudo isso era... é Caixa 2.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas esses registros eram feitos pelo setor de
operações?
Depoente - Sim. Acredito que sim. Eu tenho uma dificuldade. Quero que
vocês entendam. Não é que às vezes.., pensando que estou escondendo,
é que eu fui... estou solto por um habeas corpus do então Ministro Teori
Zavascki, mas que eu tenho uma limitação no meu habeas corpus de falar
com investigados e de ter acesso na própria organização. Diferentemente
dos outros colaboradores, que não têm essa restrição, eu tenho essa
restriçãõ. Então, tudo é feito através de advogados. Então, você tem
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dificuldades, às vezes, de ser um pouco mais específico e

14 sta.

Só estou comentando...
Ministro - O senhor está muito bem representado.
Depoente - Olha, mas para escolher eu suei, viu? O gaúcho é duro.

4*

Ministro - Mas escolheu bem.
Juiz Auxiliar Eleitoral

- Em relação à cobrança dos partidos

beneficiados, o senhor recebia também? Cobranças deles diretamente ou
era tudo via Edinho?
Depoente - Não, interlocutores do partido. Você não me perguntou, mas
eu vou lhe colocar: pelo PROS, o meu interlocutor foi o presidente do
PROS, Eurípedes Junior; pelo PCdoB, foi o senhor chamado Fábio (...),
que é de Goiás aqui; e pelo PRB, o atual Ministro Marcos Pereira, que era
presidente do PRB.
Juiz Auxiliar Eleitoral - A periodicidade do pagamento, o senhor não
sabe, né?
Depoente - Aí depende do fluxo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Depende do fluxo? Quem definia...
Depoente - O pessoal das operações estruturadas.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Em relação um pouquinho a outro evento que o
senhor trabalhava, que é a questão das contribuições oficiais mesmo, né?
Que que o senhor, qual que era o seu papel nessa questão das
contribuições oficiais?

23\\
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Depoente - Recebia as demandas e aí tentava organizar junto com o
pessoal interno nosso para que empresas seriam as doadoras, porque nós
temos mais de quinhentas empresas e tem a questão sobrej a... elas têm
que estar dentro do legâl a nível de volume de doação. Então, tinha que
se trabalhar esse tipo de coisa, entendeu?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, só para minuciar um pouco mais como
isso de operacionalizava. Essas demandas o senhor que identificava ou...
Depoente - Não, não, não. A demanda vinha, no caso, do Edinho.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Vinha demanda do Edinho?
Depoente - Do Edinho: "Ah, estamos precisando de mais recursos,
doação oficial". Aí a gente dividia se era diretamente à candidata ou
através via diretório nacional.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E no caso específico da campanha de 2014, da
chapa Duma-Temer, relate como que isso ocorreu, como se definiu o
valor?
Depoente - Então, os valores.., nós começamos com um valor e fomos
ao longo da campanha subindo o valor até atingirmos um teto que era
permitido, legal, para as empresas.

-

Advogado - O senhor recorda os valores ou não?
Depoente - Sim. Nós demos para ela 7 (sete) milhões.
Ministro - Quanto? Sete milhões?
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Depoente - Sete milhões e através de uma outra

- , a

Braskem, nós demos mais 2 (dois) milhões e pouco. Então, no total, ao
redor de 9 (nove) para ela.
Advogado - Ela quem?

40

Depoente - Ela a presidente... a candidata, no caso, a candidata à
presidência - muito bem lembrado, desculpe - e ao partido nacional, nós
demos entre as empresas da Odebrecht e a Braskem, alguma coisa em
torno de mais uns 15 (quinze) milhões.
Ministro - O total seria...
Depoente - Uns 24 (vinte e quatro), por aí.
Ministro - Em outras palavras, segundo o que o senhor disse, só com a
compra de tempo de três partidos e, portanto, de Caixa 2, esse valor já
superava a contribuição oficial? Não é isso?
Depoente - Sim, com o PDT, sim.
Ministro - Com os quatro partidos?
Depoente - Com os quatro partidos sim. 25 (vinte e cinco) a 24 (vinte e
quatro). É isso que nós estamos falando. Exatamente.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Daí essa definição...
Depoente - Posso fazer um parêntese?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim, claro.
Depoente - Que eu também, para oficial, fiz também doações para uma
/ outra campanha presidencial, mas como está fora, só estou comentando,
quer dizer, questão de processo.
25
ALIE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DE - Depoimento de Alexandrino de Sal/es Ramos de Alencar Data: 6/3/2017

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ministro - Nós estamos analisando...
Depoente - Sei disso. Só estou comentando só para localizar.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Perfeito. Sem problema. Daí, Sr. Alexandrino,
esse valor o senhor recebia a demanda e tinha que falar com quem? Em
relação às doações oficiais.
Depoente - Eu comentava isso com o Marcelo, certo? E depois eu
conversava com as estruturas internas, as estruturas oficiais internas,
para ver em que empresa ia se alocar esses valores. Depois eu também
fazia esse meio de campo dos recibos: vai para cá, vai para lá, pega o
recibo de cá, porque é uma burocracia.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O total doado pela Odebrecht para todas as
campanhas, o senhor se recorda nesse ano?
Depoente - Não. Esse número quem deve ter é Marcelo, acho, porque
você tem oficial, Caixa 2 e outras fontes e outros candidatos que nem eu
não sei.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O episódio relatado pelo Marcelo e também
pelo Benedito diz respeito a demandas de alguns partidos com mais
doações de Caixa 1, que é o (...) oficial e que a Odebrecht não teria mais
espaço para realizar essas doações por Caixa 1. O senhor....
Ministro - É bom esclarecer que espaço no percentual legal havia muito,
segundo palavras do próprio Marcelo Odebrecht. O que não havia era
espaço diante do limite de exposição que a própria Odebrecht havia fixado
para ela própria, de modo a não aparecer entre as cinco maiores doadoras
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oficiais do país. Então, é bom esclarecer esse aspecto para_evettUamnte
não induzir uma resposta equivocada.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, nesse sentido que o Ministro colocou,
esse espaço pela questão da própria exposição da empresa. O senhor se
'

recorda de algum episódio nesse sentido?
Depoente - Não.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ele relatou aqui. Estou perguntando do relato
dele caso o senhor tenha conhecimento. Ele relatou a utilização de outra
empresa para realização de -doações eleitorais oficiais a pedido da
Odebrecht. O senhor...
Depoente - Eu sabia, mas sabia por saber, sem nenhum detalhe disso
ai.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Por ouvir dizer? Não teve nenhuma participação
direta nessa operacionalização?
Depoente - Zero, zero, zero. O senhor está falando da operação
Itaipava?
Ministro - Isso.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso.
Depoente - 0k, não tenho...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Olha, então basicamente é esse episódio da
compra de tempo de TV, não é?
Depoente - Sim.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Minha parte, Ministro, não vejo muito mais...
27
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Ministro - Doutor Alckmin.
Advogado - Nenhuma pergunta, Excelência.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo? Quer uma pergunta?
Advogado - O senhor disse que a conversa foi em junho, maio de 2014
com o Ministro Edinho?
Depoente - Sè não me engano, foi em junho. Não, quase certeza que foi
em junho. Junho de festa junina. Olha, só para vocês, estou vendo aqui
minha colinha aqui do meu relato: é 11 de junho a data.
Ministro - Esta reunião em que se decidiu com três participantes acerca
da compra do tempo de TV.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Só uma perguntinha antes. Por que o senhor
ficou com esses?
Depoente - Boa pergunta. Porque eu acho que os outros dois partidos,
Marcelo tinha na estrutura pessoas que já teriam contatos com os partidos
e como nesses três não tinha contato com os partidos, então sobrou para
mim desenvolver o...
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor tinha alguma liberdade de negociar
esse valor ou isso já era pré-determinado?
Depoente - Não, para mim foi pré-determinado e eu acho que por isso...
porque o Ministro pergunta: porque dos 4 (quatro) milhões? Porque eu
acho que Fernando já tinha uma relação com o PDT e pode, por algum
motivo, negociar outros valores.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor, Gustavo?
28'\
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Advogado - Gustavo Guedes, advogado do Michel Temer_Só'i-a pegar
carona nessa última pergunta, então o senhor não tinha relação com
esses três partidos PROS, PCd0B e PRB?
Depoente - Não.

00

Advogado - E como é que o senhor desenvolveu isso?
Depoente - Foi me dado o contato. Liguei para as pessoas, tive com as
pessoas, conversei com as pessoas e desenvolvi...

Advogado - Quem lhe passou esses contatos?
Depoente - O Edinho.

Advogado - Edinho?
Depoente - Edinho.

Advogado - Então, nessa reunião, foi tratado então desses cinco
partidos?
Depoente - Cinco partidos.

Advogado - Eu queria que o senhor desse um pouquinho mais de
detalhe, que é importante para a gente.. Como é que se deu essa reunião?
Como é que foi efetivamente essa conversa daquilo que o senhor pode se
recordar, claro.
Depoente - Olha, como outra qualquer, onde o Edinho Silva chegou e
disse: "olha, nós estamos fazendo... estamos conversando com os
partidos e os partidos vão entrar na coligação por tempo de TV e o
compromisso é pagar 7 (sete) milhões para cada partido".
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Advogado

-

Certo. Essa reunião de 11 de junho aconteceu onde

exatamente?
Depoente - Nos escritórios da Odebrecht.

Advogado - Essa reunião específica no escritório da Odebrecht?
Depoente - Exatamente.

Advogado - Então, uma pergunta importante para a gente: foi dito para
o senhor: nós precisamos pagar 7 (sete) milhões para comprar o tempo
de TV?
Depoente - Sim.

Advogado - O Edinho lhe disse isso? Pessoalmente?
Depoente - Disse isso pessoalmente.

Advogado - E foi o Edinho que determinou os 7 (sete) milhões?
Depoente - Não sei. Não, ele já veio com a proposta.

Advogado

- Mas quem lhe disse: o valor é esse, o senhor vai lá e

negocia.
Depoente - Foi o Edinho. Eu não negocio nada. Ele estabeleceu.
Negociei só o prazo de pagamento.

Advogado - Quem estava nessa reunião mais?
Depoente - Eu e Marcelo.

Advogado - Vocês três?
Depoente - É. Aliás, deixa eu dar uma sugestão, Ministro. Deixa eu me
meter um pouco na área que não é minha. Eu acho que, se vocês
30
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conseguissem tirar do sistema eleitoral esses programas

de

W4'riwit4) do

que nÓs estamos falando aqui terminaria no... diminuiria e muito, tanto na
compra dos partidos, como no marketing para fazer esses programas. Eu
acho que muito do Caixa 2 vem desse sistema, que hoje em dia, tenho
'

minhas dúvidas, se tem eficiência.
Ministro - Essa pergunta eu vou fazer ao final, a mais genérica. É que
eu faço sempre... os advogados já estão rindo aqui.

Advogado - O

senhor que determinou os codinomes e as senhas dessas

pessoas?
Depoente - Boa.pergunta. As senhas com certeza que não. Senha fazia
a Lúcia, a Lúcia Tavares.
Depoente - O codinome era uma mistura de percepções no momento,
como é que você vai achar um codinome. Isso é da oportunidade, do
momento.

o

Advogado - O senhor se recorda desses codinomes?
Depoente - Não. Dos três sim. Vamos lá: o PROS chamava-se "Onça".

Advogado - Onça?
Depoente - O animal onça. O PCd0B, óbvio, "Vermelho"; e o PRB, não
me pergunta por que, "Doutor".

Advogado - Mas foi o senhor quem determinou esses três?
Depoente - Não. Não sei. É difícil. Isso é uma ligação telefônica, "pô,
como é que você vai achar, não sei o quê, com codinome". "Vermelho",
óbvio.
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Advogado - Mas ligação com quem, essa ligação telefônica?
Depoente - Normalmente era com a Lúcia ou com o Fernando Miliaccio.
Um ou outro. Eu não vou...

Advogado

- Só para deixar bem claro, nós ouvimos tanto o Fernando

quanto o Hilberto, e eles nos disseram que o procedimento era sempre
quem negociasse já estabelecesse os códigos e as senhas. No seu caso foi
diferente?
Depoente - Sim

Advogado - O senhor acha que foi a Maria Lúcia quem fez essa...
Depoente - Ah, sim, interagindo com o próprio Fernando.

Advogado - Em relação ao PROS, o senhor disse que buscou a relação
com o Eurípedes, mas que o pagamento foi por Salvador.
Depoente - Não. Um dos pagamentos, de 500 (quinhentos) mil, foi o
que eu comentei, eu fiz um pagamento de 500 (quinhentos) mil por
Salvador.

Advogado -

Os outros seis e meio foi...

Depoente - Foi nessas operações ( ... ).

Advogado - Nessa conversa, quando o senhor buscou essa aproximação
com os três partidos, em algum momento eles diziam que apoiariam
outros, não fosse o pagamento? Chegou a haver essa conversa?
Depoente - Não.

Advogado - Nessa reunião que o senhor falou, no Hotel Renaissance, se
não me engano, com o Marcelo, aí no segundo turno, qual era a
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preocupação que eles demonstravam com a necessidade dil, paãiiss até
outubro?
Depoente - As eleições estavam acontecendo, muitos deles precisavam
de recursos para deputados, para senadores, para governadores. E a coisa

p

estava acontecendo.

Advogado - Essa é uma resposta é importante. Isso foi dito para o
senhor, que eles precisariam desses valores para custear o partido?
Depoente - Sim, para o partido, sem dúvida nenhuma.

Advogado - 0k. Quem escolia ou quem escolheu, nessas três situações
específicas o pagamento por Caixa 1 ou por Caixa 2? O Edinho, quando
lhe procurou, falou...
Depoente - Caixa 2.

Advogado - Ele disse textualmente "procura ele e faz por Caixa 2"?
Depoente - Sem dúvida nenhuma.

Advogado - O senhor já disse que o PDT o senhor não... soube depois e
o PP o senhor também...
Depoente - Eu desconheço.
Ministro - Enquanto o Dr. Gustavo busca as anotações dele, em algum
momento nessa convivência, vamos dizer, final de 2013 e 2014, o Sr.
Marcelo Odebrecht chegou a mencionar para o senhor quanto que ele
tinha de Caixa 2 à disposição da chapa presidencial?
Depoente - Não.
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Advogado - O senhor teve conhecimento de uma reunião que já nos foi
relatada aqui, onde os líderes empresariais, mais o Marcelo, decidiram
qual seria o montante que seria aplicado na campanha?
Depoente - Na época, eu soube que teve essa reunião. Eu não
participei. Eu soube que teve um alinhamento, porque, no fundo, o que o
Marcelo faz, nessa reunião? Ele vai dizer: oh, vou tirar do caixa de vocês.
Entendeu? Então, negocia com eles um valor, estabelece um valor, e esse
valor a ser seguido.
Advogado - O senhor se recorda desse valor?
Depoente - Não.
Advogado - 0k. Estou satisfeito. Obrigado.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio?
Advogado - Boa noite!
Depoente - Boa noite!
Advogado - Flávio Caetano, por parte da defesa de Dilma Rousseff. Essa

14

reunião a que o senhor se referiu, essa primeira reunião entre o senhor,
Marcelo e Edinho, foi precedida por alguma conversa com o Guido
Mantega ou o senhor não sabe?
Depoente - Não sei.
Advogado - Essa reunião foi no dia 11 de junho, na Odebrecht, na sala
de quem?
Depoente - Tinha uma salinha de reunião do lado da sala do Marcelo.
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Advogado - Nesse momento, o senhor sabe informar se_o Eflriio dt-a o
tesoureiro?
Depoente - Sim.

Advogado - Ele já era o tesoureiro da campanha?

40

Depoente - Já era tesoureiro.

Advogado - Por que ele teria solicitado Caixa 2 e não Caixa1?
Depoente - Eu acho que a pergunta não é para mim. Pergunta para ele.
Eu acredito pelas dificuldades de... talvez não querer aparecer os recursos
nos partidos. Não sei. Aí é uma negociação dele com os partidos.

Advogado - O

senhor sabe dizer se a Odebrecht fez alguma doação

oficial a esses partidos em 2014?
Depoente - Não sei lhe dizer. Provavelmente, para o PCd013, eu acho
que sim. Provavelmente. Mas não para o partido, para algum candidato.
Provavelmente.

Advogado - Para os demais o senhor não sabe?
Depoente - Não sei. Talvez. É muita irresponsabilidade minha dizer,
mas dizer que eu acho é muito difícil.
Ministro - Não precisa dizer. Não sabe (...).

Advogado - O

senhor disse que esses pagamentos, o senhor foi

conversar com cada um dos presidentes ou dos representantes dos
partidos.
Depoente - Exatamente.

35
ALIE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Alexandrino de Sal/es Ramos de Alencar Data: 6/3/2017

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Advogado - O senhor se recorda a data e local de cada uma dessas
conversas?
Depoente - Está na minha corroboração.
Advogado - Mas acho que para cá era importante. Não, eu quero que o
senhor diga aqui.
Ministro - Não, ele não tem. Ele não (...).
Advogado - Ah, não tem? O senhor não tem?
Depoente - A corroboração eu não tenho aqui.
Advogado - Mas o senhor não tem esses dados para nos fornecer,
porque isso é importante.
Depoente

- Está na corroboração, porque não está comigo a

corroboração. Eu não tenho esse detalhe aqui.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Quando o senhor diz que está na corroboração
éo...
Depoente - As anotações.
Advogado - Os valores foram fracionados em vários pagamentos. E a
data exata e o valor pago naquela data estão na corroboração. Foram
fracionados em valores de um milhão, quinhentos mil, trezentos mil.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Isso era um registro do próprio...
Advogado - Drousys, o sistema do Setor de Operações Estruturadas.
Depoente - Ou da minha agenda pessoal, das reuniões com eles.
Advogado - Ministro, isso era importante que viesse ao processo.
36\
AliE n. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de Alexandrino de SalIes Ramos de Alencar Data: 6/3/2017

'Á.1
.

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

8883 /

Ministro - No final, nós (...).
Depoente - Aliás, eu estava presente aqui, esperando para entrar,
quando chegou a secretária, muito simpática até, com um pedido, uma
decisão da corroboração.
Ministro - Que, no final, nós vamos falar. Então, não...

Advogado - Só para continuar, ver o que o senhor se recorda de
memória. Depois o senhor vai trazer.
Ministro - Doutor Flávio, ele já disse que não se recorda.

Advogado - Não, mas eu não quero perguntar de valores. Eu quero
saber a partir de que dia esses pagamentos começaram a ser feitos. O
senhor sabe?
Depoente - Entre julho e outubro.

Advogado - Começou em julho?

do

Depoente - Julho e outubro.

Advogado - Tá. O senhor disse também que o senhor teve outra função
que foi em relação a doações oficiais a partidos.
Depoente - Sim.

Advogado - A sua função dentro da empresa era só PT, ou o senhor
fazia todos os partidos?
Depoente - Não, eu comentei aqui que fiz de outros.

Advogado - Mas oficial, porque oficial...
Depoente - Oficial.
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Advogado - Não há problema de dizer, oficial, quais foram os outros
partidos.
Depoente - Não, eu...
Ministro - Veja: o objeto aqui desta ação é muito definido. Então, vamos
evitar...
Advogado - Só para entender se é para algum dos partidos que com pôs
a coligação.
Ministro - Não, essa pergunta, Dr. Flávio, Vossa Excelência já fez. Já
perguntou se fez doação...
Depoente - Eu quero saber o PMBD, Excelência. O PMDB era nosso vice.
Quero saber se há PMDB.
Ministro - Aí pode perguntar.
Depoente - Não foi feito.
Ministro - Eu não entendi, doutor.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ao PMDB não foi feito?
Depoente - Ao PP não foi feito.
Ministro

Não, não ao PP. PMDB.

Depoente - PMDB. Entendi. PMDB.
Advogado - Não foi feito?
Depoente - Não foi feito.
Advogado - O senhor não fez?
Depoente - Eu não fiz.
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Advogado - Satisfeito.
Juiz Auxiliar Eleitoral

- Então, Sr. Alexandrino, agradecemos

novamente a sua presença.
Ministro - Não, eu ainda tenho aqui...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Perdão, Excelência.
Ministro - Eu sempre pergunto ao final, sobretudo para aqueles
depoentes que têm uma visão panorâmica do que se passou, e espero que
não se passe no Brasil. Quais são as suas considerações acerca do
funcionamento das eleições, da corrupção. Isto evidentemente está fora
da sua colaboração premiada, mas aqui nós estamos na Justiça Eleitoral.
Vejo este processo muito mais do que algo que está voltado para apurar
um fato,- possibilitando esse olhar mais amplo. E, a partir daí, quem sabe
o Parlamento e até mesmo a Justiça Eleitoral possam tentar melhorar o
que temos. O senhor já começou, como nós dizemos no direito, já fez um
adiantamento de legítima. Já indicou alguma coisa, algum comentário.
Todos nós somos, estou exagerando, porque eu não sou da área eleitoral
e evidentemente entendemos a importância da estrutura eleitoral para a
própria sobrevivência da democracia e da República. Eu queria ouvir o
senhor. O senhor, por exemplo, neste trabalho que fez à frente da
Odebrecht, em algum momento se questionou se aquilo era certo, era
errado e também as suas observações sobre: é possível melhorar? É
possível se pensar de alguma forma em controlar doações empresariais
porque este vem a ser o grande dilema. Se é possível controlar? Porque
se não for possível controlar, nós já devemos saber, de antemão, que não
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é possível em qualquer reforma política que se faça. Mas eu deixo o
senhor à vontade.
Depoente

- Vamos lá. O que me chama atenção e é uma discussão que

eu já tinha há muito tempo dentro da empresa que para mim a principal
reforma do País hoje é que menos se fala, que é a reforma política.
Enquanto não se fizer essa reforma política o Brasil vai patinar. Não
adianta fazer a tributária se não fazer a política. Não adianta fazer essas
reformas todas se não fizér a política. E dentro da política eu acho que
tem a reforma eleitoral. Eu vou entrar nesse campo aqui. Minha
sensibilidade, talvez com um pouquinho de conhecimento, que essa
questão dos marqueteiros é que gera muito essa questão dessas doações
Caixa 2. Tudo tem que ser justificado por aí. Eu acho que muito disso está
nesse programa de televisão que não sei qual é a eficácia para a
população, mas é para o marqueteiro e para as redes de televisão. É o
que todo mundo fala, mas elas também se remuneram nisso aí. Eu estou
lhe dizendo que quinta-feira passada eu estava em casa querendo assistir
o Jornal Nacional por causa que tinha o Benedito e o Fernando, e entra
um partido chamado PMN. Cinco minutos.., eu digo: para que funciona
isso? Nesse Brasil de hoje, Século XXI, onde nós tivemos um grande
exemplo, Ministro, que foram as passeatas em São Paulo de dois milhões
de pessoas sem um programa de TV. Tudo na rede social funciona. Hoje
isso tudo funciona. Então, eu acho que se a gente pudesse tirar um pouco
isto eu acho que os canais num primeiro momento acho que diminuiriam
muito os Caixas 2. Depois vai e volta, vai e volta, mas eu acho que essa
fonte de gastos diminuiria muito. Os custos diminuiriam muito. Então a
minha sensibilidade nesses anos todos trabalhando e outra coisa que a
ALiE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF
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mim está me incomodando muito, não sei como resdivrue

a

diferença de Caixa 2 de propina. Caixa 2 para mim não significa que
necessariamente seja um sistema de corrupção. às vezes um sistema que
você precisa para (...) legais, por alguma outra coisa que você precisa dar
e você está penalizando. Então, pode ser que nessa caça às bruxas que
está tendo hoje se penalize políticos que precisaram de Caixa 2 para se
eleger, que não necessariamente são as pessoas desse sistema de
corrupção se comparar com os da propina. Então eu acho que é difícil isso
aí, mas tem que se romper. Tem que se romper algumas coisas, mas eu
acho que o principal é a reforma política e dentro da reforma política, a
eleitoral. Se modernizar isso aí eu acho que faz...
Ministro - O senhor acha que é possível controlar, desenhar um sistema
político eleitoral com contribuições de empresas e se controlar, por
exemplo, uma Odebrecht?
Depoente - Eu acho que sim.
Ministro - Como é que se controlaria uma conta quando os pagamentos
eram todos feitos a partir de recursos gerados no exterior?
Depoente - Não. Eu lhe afirmo que existia antes do fato um incômodo
dentro do grupo.
Ministro - Existia o quê?
Depoente - Antes do fato toda essa Lava Jato, um incômodo do grupo
em relação ao excesso do Caixa 2. Da ( ... ) do Caixa 2. Existia isso aí e era
comentado dentro que em algum momento isso ia... o que está
acontecendo ia acontecer em algum momento, entendeu? Então existe
41
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essa consciência. Agora, tem que se ajudar. Isso aí do lado da oferta e do

Ministro - Da demanda.
Depoente - Da demanda. Tem que haver um meio termo.
Ministro - Eu agradeço. Imagino que não há mais perguntas.
Advogado - Sim.
Ministro - Se puder nos encaminhar os documentos apenas relativos ao
objeto.
Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo,
certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do
depoimento vídeo-fonográ fico encaminhado a esta Coordenadoria de

1.
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AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N. 194358.2014.6.00.0000/DF
TERMO DE TRANSCRIÇÃO123
DEPOENTE

Ciáudio Meio Filho

.

Além do depoente, participaram da inquirição o Exmo. Sr. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da
Audiência; o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da CorregedoriaGeral da Justiça Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dm0 de Castro e Costa
Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral; os senhores advogados da
representante, COLIGAÇÃO MUDA BRASIL E PSDB, Drs. José Eduardo
Rangel de Alckmin, Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer, Marilda de Paula
Silveira e Afonso Assis Ribeiro; da representada, DILMA VANA ROUSSEFF,
Drs. Arnaldo Versiani Leite Soares, Renato Ferreira Moura Franco, Flávio
Crocce Caetano e Danyelle Silva Galvão; do representado, MICHEL
MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Drs. Gustavo Bonini Guedes, Janaina Lusier
Camelo; da testemunha HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA
FILHO, Drs, Marcos Simões e Elaine Angel; da testemunha ALEXANDRINO
DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, Drs. Alexandre Wunderlich, Maurício
Dantas Bezerra e Renata Machado Saraiva; da testemunha CLAUDIO

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

AliE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF

-

Depoimento de Ciáudio Meio Filho

Data: 6/3/2017

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

M
MELO FILHO, Drs. Gustavo Teixeira Gonet Branco, Rodrigo Mudrovitsh,
Guilherme Navarro e Meio e Maurício Dantas Bezerra.
O depoente respondeu da seguinte forma ao que lhe foi perguntado:
.

Ministro - Bem, vamos dar início à última oitiva. Queria, incialmente,
agradecer ao depoente e aos seus advogados também. Acho que são, são
quantos? Quatro. E explicar que esta, óbvio, é uma audiência da Justiça
Eleitoral, não é da Justiça Penal. Quem vai conduzir a oitiva é o Doutor
Bruno Lorencini, Juiz Federal Auxiliar da Corregedoria, mas vou fazer
perguntas também. Depois nós ouviremos os representantes, são os
autores da ação, Doutor Alckmin e seus colegas e, depois, os
representados Doutor Fiávio Caetano e seus colegas pela Presidente Duma
Rouseff e o Doutor Gustavo e seus colegas pelo Presidente Michel Temer.
E, finalmente, o Ministério Público Eleitoral aqui representado pelo Doutor
Nicolau Dm0, que é Subprocurador-Geral Eleitoral.

é

juiz Auxiliar Eleitoral - Seu Cláudio Meio Filho, boa noite, obrigado,
agradecemos a sua presença aqui na Justiça Eleitoral, o Doutor Rodrigo
também, com que tive a oportunidade de falar. Senhor Cláudio, essa ação
é uma ação de natureza eleitoral, uma ação de investigação judicial
eleitoral que tem um objeto bem definido, que é a campanha eleitoral de
2014. Estamos investigando fatos relacionados a isso. Nessa ação tem
como representante o PSDB - Coligação Muda Brasil. E como
representados a ex-Presidente Duma Roussef e o atual Presidente Michel
Temer. Em relação aos representados, Michel Temer e Duma Rouseff, o
senhor tem algum vínculo, amizade, inimizade, parentesco, qualquer
vínculo com algum dos representados?
2
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Depoente - Boa noite. Não nenhum dos dois.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Aqui tem uma peculiaridade, o senhor é um
colaborador, é isso? No processo criminal.

40

Depoente - Exato.
Juiz Auxiliar Eleitoral - A colaboração do senhor foi homologada pelo
STF, porém ainda não divulgada, o sigilo ainda mantido. Nós tivemos a
preocupação de fazer uma consulta formal ao STF com, inclusive, um
parecer do Procurador-Geral da República, onde ficou bem claro que o seu
depoimento hoje aqui na condição de testemunha não implica qualquer
descumprimento do seu acordo de colaboração premiada, ao revés é uma
colaboração do senhor com a Justiça Eleitoral.
Depoente - Perfeito.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, feito esse esclarecimento, o senhor
sente algum impedimento para dizer a verdade aqui hoje sobre os fatos
que lhe forem perguntados?
Depoente - De forma alguma.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, nesse sentido, retiro o compromisso do
senhor de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho, está
o k?
Depoente - Perfeito.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, Sr. Cláudio vou começar com algumas
perguntas para situar a atuação do senhor na Odebrecht e,
eventualmente, algumas perguntas mais genéricas que tenham relação do
3
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que o senhor possa identificar da sua colaboração com a campanha de
2014, está Ok?
Depoente - Perfeitamente.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, quando começa a sua relação com a
empresa Odebrecht, desde quando, até quando e qual a função que o
senhor exercia?
Depoente - Minha relação de trabalho com a Construtora Norberto
Odebrecht começou, mais ou menos, no início para o meio de do ano de
90, como estagiário e no dia 1/12/90 eu entro na empresa de forma
efetiva como trabalhador. De lá para cá trabalhei quase que a totalidade
em áreas administrativo-financeiras, que é a minha formação, sou
administrador de empresas. E no ano de 93, perdão 98, saí dessa área no
Rio de Janeiro e fui trabalhar em Angola num projeto da área imobiliária
de venda de residência, de terrenos e tal. Lá permaneci até o ano de
2004, quando vim trabalhar em Brasília na área de relações institucionais
aqui no escritório de Brasília, onde permaneço até agora.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Na área de relações institucionais o senhor
tinha um cargo, uma denominação de cargo?
Depoente - Tinha. Nós, na Odebrecht S/A, onde eu faço parte, nós
éramos, eu era o RAE, que significa: Responsável por Apoio ao
Empresareamento na área de relações institucionais. Assim como tem o
RAE jurídico, o RAE financeiro. Nossa área é uma área de apoio ao
empresa reamento.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Essas relações que o sen or
desenvolvia era com o setor político, setor privado, setor governamental?
Depoente - Pois não, era com o setor na área institucional representado
junto a CNI, alguns órgãos, a gente fazia esse acompanhamento e

49

também junto ao Congresso Nacional exclusivamente. Ministérios, Poder
Executivo, Poder Judiciário eu não tinha qualquer relação.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Tinha alguém que tinha essa relação na
empresa?
Depoente - Tinha, na área jurídica o próprio RAE jurídico, na área do
Executivo os seus LEs, que a gente de LE, Líder Empresarial, são os
presidentes das empresas, eles faziam essa função de relação político
estratégica, vamos dizer assim, político institucional junto ao Poder
Executivo.
Juiz Auxiliar Eleitoral

- Entendi. Aí, nesse caso, cada Líder

Empresarial, cada "Presidente", porque a denominação...(...) na
Odebrecht fazia essa própria relação com essas relações diretamente com
o Poder Executivo e com...
Depoente - Exatamente. E cada uma das empresas tinha um RAE, que
para fora pode se chamar de diretor, mas a gente denomina de RAE
institucional também. Por exemplo, você na construtora ela tinha um,
você vai na Braskem ela tinha um, todas elas têm um diretor institucional,
e essas pessoas se relacionam também com o Congresso Nacional para
defenderem todos os interesses da empresa naquilo que caiba.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi.
5
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Depoente - Eu representava somente a ho/ding Odebrecth S/A
Juiz Auxiliar Eleitoral - E como é que funcionava a atuação do senhor
no Congresso Nacional em termos práticos, não é? O que era?
Depoente - Claro. Quando surgia, por exemplo, um projeto de lei, uma

49

medida provisória ou algum ato legislativo que de alguma forma pudesse
afetar alguma das empresas do grupo Odebrecht esses diretores
executivos de relações institucionais, juntamente com os RAEs jurídicos,
faziam a avaliação disso daí, desse material, e discutiam alguma forma de
ação nossa, das empresas individualmente e também da Odebrecht S/A,
da holding, junto às entidades de classe que, de alguma forma, a gente
está inserido.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Junto às entidades de classe?
Depoente - Isso. CNI, ABQIN, se for o caso da Braskem, coisas que o
valha.

.

Juiz Auxiliar Eleitoral - Agora, o interesse diretamente junto a
parlamentares, enfim, essa atividade que podemos chamar de um Iobby,
era papel do senhor fazer isso, esses contatos?
Depoente - Não, era também. Como eu disse ao senhor, cada uma das
empresas tinha o seu diretor que fazia esses contatos com os
parlamentares. Quando havia alguma demanda específica que envolvia a
ho/ding, aí, sim, eu entrava, se solicitado, para dar o apoio necessário
nessa discussão.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor tinha uma subordinação direta a
alguém?
6
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Depoente - Tinha ao Dr. Pedro Novis durante algum tempo, Marcel
Odebrecht, mais recentemente, e Newton de Souza mais recentemente
ainda, desde que Marcelo teve um problema.
juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Então, o Marcelo seria, nesse período
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antes da prisão dele, o seu chefe imediato?
Depoente - Perfeitamente.
juiz Auxiliar Eleitoral - Interesses que partiam do Marcelo, e aqui
relacionados a projetos de lei, enfim, que o senhor acabou de relatar. O
senhor sabe dizer episódios em que o Marcelo tenha pedido uma atuação
do senhor?
Depoente - Sim, no meu próprio material, na minha colaboração, tem
alguns exemplos onde o Marcelo me pediu algum apoio para a gente
tocar. Por exemplo, questões de energia no Brasil, que afetavam não só
as empresas eletrointensivas, como é o caso da Petroquímica, como

0

4

também a gente estava na área, a Odebrecht participava de uma empresa
de investimento na área de energia. Então, quando o governo, em alguns
momentos, discutiu temas afetos à energia no Brasil, em algum momento
Marcelo me pediu, por exemplo, para dar um apoio a isso. Mas volto a
dizer, tinha um RAE na empresa que era o responsável por isso.
juiz Auxiliar Eleitoral - Agora, quando o senhor diz apoio, isso pode
envolver pagamentos de propina, valores de caixa dois, alguma coisa
nesse sentido, ou não?
Depoente - Não, em época de campanha, como está relatado, têm
alguns pagamentos feitos pela empresa em caixa dois.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Episódios de propina também, ou não?
Depoente - Eu fazia um juízo de valor de que seria propina na forma
que o senhor está perguntando, mas...
.

Juiz Auxiliar Eleitoral - Uma contrapartida em termos...
Depoente - Se foi uma decisão de Marcelo, certamente deve ter havido.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Seria uma decisão que sempre partiria do
Marcelo?
Depoente - Ou dos líderes empresariais, dos presidentes das empresas,
que são os que têm a caneta para fazer isso. A nossa área, área de apoio
ao empresareamento institucional não detém, nós não temos nenhum
orçamento para aprovar qualquer coisa, nós não temos a relação de
aprovar ou não qualquer que seja o pagamento...
Ministro - Em 2009 o senhor já estava aqui em Brasília.
Depoente - Sim, eu cheguei em 2004, Ministro.
Ministro - O Sr. Marcelo narra no depoimento à Justiça Eleitoral, quartafeira, em Curitiba, dois episódios que vamos chamar de propina
legislativa; aliás, pelo menos um deles de propina legislativa; dois
valores: um de sessenta e poucos milhões e depois um outro de cinquenta
milhões, um deles em decorrência de uma medida provisória. O senhor
participou dessa?
Depoente - Não, em 2009 não. Eu tenho alguns episódios narrados e
que envolvem medida provisória, mas em 2009 não.

8
AIJE ri. 1943-58.2014.6.00. 0000/DF - Depoimento de CIáudio Meio Filho

Data: 6/3/2017

PODER JUDICIÁRIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

8894
cKrIX

Ministro

- Bem, então poderia relatar quais esses episódios posterio

que o senhor se envolveu?
Depoente

- Claro, houve a medida provisória, a 613, se não me falha a

memória, depois podemos olhar, mas está nos meus dados de

49

colaboração, que diz respeito a uma parte que envolvem a petroquímica e
nesse momento nós nos envolvemos, sim, a minha área aqui em apoio a
petroquímica e apoio à demanda da própria Braskem e...

- Eu

Ministro

acho que um dos casos que ele mencionou seria

precisamente esse.
Depoente

- Mas isso foi em 2011, 2012. Ah, então ... o senhor falou em

2009.
Ministro

- Eu imaginei que seria 2009.

Depoente

- Mas o que saiu no jornal é uma outra medida provisória,

não é a que o senhor se referiu.
Ministro

- Ah, é uma outra?

Depoente

- É. Pelo menos eu não conheço os depoimentos de Marcelo.

Eu não conheço as...
Ministro

- Sim, mas vamos explorar um pouco essa daí especificamente.

Essa envolveu pagamento de propina?
Depoente

-

Essa envolveu uma contribuição eleitoral em momento

posterior à ocorrência em si da medida provisória, da discussão da medida
provisória.
Ministro

- E qual foi o valor?
9
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Depoente - Ministro, o valor eu acho que foi em torno de sete milhõ s
de reais, está lá dentro da minha colaboração, e diz respeito a pessoas do
Senado Federal, que nós tratamos.
Ministro - Tá, mas não da campanha presidencial?

o

Depoente - Não, eu em nenhum momento tratei com ninguém sobre
campanha eleitoral presidencial de forma direta. No meu relato tem uma
questão de um jantar, que vou ter a oportunidade de explicar o motivo de
eu estar lá presente, mas da minha parte não foi tratado nenhum assunto
de campanha.
Ministro - Como o senhor tratava com o Poder Legislativo, e medida
provisória cuida, quer dizer, tem uma fase no Poder Executivo e depois
tramita, necessariamente, no Congresso Nacional: essa a razão pela qual
fiz a pergunta, se o senhor tinha conhecimento da operacionalização
dessa medida provisória. E que o valor da propina teria sido em torno de
cinquenta milhões.
Depoente - Não, como o senhor falou, se é a mesma que eu li nos
jornais, que foi de 2009, é uma medida provisória que eu não tratei, foi
tratada diretamente por Marcelo Odebrecht e a equipe jurídica dele junto
ao Executivo. Foi uma coisa específica do Executivo. Se é a que eu li, volto
a dizer que não conheço os termos da colaboração dele.
Ministro - Acho que é isso mesmo. Os valores não batem. Quer dizer,
aquela de 2009 o valor é quase dez vezes superior a esse.
Depoente - Eu vi nos jornais. Perfeitamente.

10
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)uiz Auxiliar Eleitoral - O episódio relacionado à presidencial, o serIhor
( ... ) no jantar
Depoente - Exato.
Advogado - Ministro, me permite antes uma questão de ordem só ... a
testemunha disse, na linha do que a gente falando tanto a partir da
iniciativa correta do Dr. Alckmin, a testemunha já disse que não conhece
nada sobre a eleição presidencial de 2014 e me parece que o jantar
estaria, então, portanto, não teria relação com 2014. Se essa resposta for
positiva, talvez não seja o caso de aprofundar isso aqui.
Ministro - Aqui, convenhamos que essa é uma questão fundamental.
Advogado - Não tem relação com 2014, se ele responder negativo,
Ministro, é na mesma linha do Dr. Alckmin, Ministro Herman, mas...
Depoente - Eu poderia? A questão que o senhor me perguntou é se eu
me envolvia em algum evento de campanhas presidenciais. Efetivamente
não, exceto o jantar que eu estava lá a convite de Marcelo.
Ministro - Certo. Então...
Advogado - Ah então tem. Se ele acha que tem relação, vamos ouvir.
Ministro - Porque o Sr. Marcelo Odebrecht deixou muito claro que
campanha presidencial e, sobretudo, da Chapa Presidente Dilma/
Presidente Temer, era com ele. Há esse episódio que seria importante,
portanto, esclarecer.
Depoente - O senhor gostaria, Ministro, que eu narrasse esse
acontecimento?
11
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Ministro - Sim.
Depoente - Num determinado diz, em torno de 28 de abril, ou maio,
está no meu dado de colaboração, também, essas datas precisas, Marcelo
me ligou e me disse que e'e estava apoiando um amigo dele, que era o
Paulo Skaf, uma pessoa que eu náu...
Advogado - Desculpe, Excelência, o ano.
Ministro - Sim.
Depoente - Dois mil e quatorze, perdão. Ele estava apoiando o amigo
dele pessoal, que era candidato ao governo do Estado de São Paulo, Paulo
Skaf. E que o Paulo Skaf tinha insistido muito para que Marcelo fosse além
daquilo que Marcelo estava fazendo. Palavras do Marcelo a mim, quando
chegou a Brasília. Só estou narrando. E ele aí disse ao Paulo Skaf que ele
poderia fazer um completo àquilo desde que fosse retirado de um apoio
que ele estaria dando ao PMDB, enquanto partido, para as campanhas do
ano de 2014. Aí, ele me pediu, disse que o Sr. Paulo tinha marcado um
encontro com ele e com o Presidente Michel Temer. Ele me pediu que eu
chegasse com o Sr. Eliseu Padilha se esse encontro estava marcado e se
ocorreria no dia seguinte àquela ligação que o Marcelo estava fazendo. Eu
liguei para o Sr. Padilha, está no meu dado de colaboração, por volta das
três da tarde. Ele me confirmou que a reunião iria ocorrer no dia seguinte,
sim, e que seria em torno de um jantar. O Marcelo chegou aqui, tinha
algumas agendas próprias dele aqui, que eu não participava, e por volta
das oito horas da noite, também está registrado no meu dado de
colaboração, liguei para o Sr. Padilha perguntei, disse a ele que Marcelo já
estava aqui e se nós já poderíamos ao encontro da reunião que estava
12
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marcada. Ele me disse que sim, que o Sr. Michel Temer não estava Iá
ainda, mas que a gente poderia ir para lá porque ele em breve chegari.
Nós, durante o caminho, durante a ida para o Palácio do Jaburu, o
encontro ocorreu lá, Marcelo, aí sim de viva voz, me relatou que ele já
'

estava apoiando o Paulo e que ele, Marcelo, tinha tomado a decisão de
fazer uma ajuda à campanha do PMDB, no ano de 2014, e que aquele
valor ele já tinha determinado que eram dez milhões de reais. E aí cabe
uma ressalva, que ele disse o seguinte: Que ele iria determinar naquela
reunião que todos os dez milhões de reais fossem canalizados para a
campanha do Sr. Paulo Skaf. Aí eu opinei a ele e disse: Marcelo, você
determina o valor que você vai ajudar, isso ninguém pode tirar de Marcelo
isso, é ele que faz isso, mas você dizer que vai ajudar uma pessoa e
determinar para quem você vai destinar, acho que você não consegue,
porque você está me dizendo que a expectativa do PMDB é ter um apoio
às campanhas do PMDB, ora, se isso for verdade, você não vai conseguir
destinar todo o valor para uma pessoa só. E ele disse: fique tranquilo que
eu me viro lá. Nós fomos. Chegamos lá na reunião, o Sr. Michel Temer
não estava ainda, estava o Sr. Padilha. Nós conversamos com ele
amenidades. Me lembro bem, eu sou baiano, Marcelo é baiano também,
havia uma disputa na Bahia com pessoas conhecidas para quem seria o
então candidato ao governo da Bahia, naquele ano de 2014, e ficou a
conversa ficou girando em torno daquilo. Aí o Sr. Michel Temer chegou um
pouco depois. Ainda ouviu um pouco a opinião de Marcelo e minha
também sobre o processo eleitoral do nosso estado na época e nós saímos
dessa sala que fica logo à direita quando se entra no Jaburu. É uma
espécie de biblioteca ou escritório. Tem uma porta. Nós saímos para uma
13
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espécie de varanda que tem ali e ficamos sentados ali. E terminando es
conversa. No que nós terminamos, os dois, tanto o Sr. Eliseu Padilh
quanto o Sr. Michel Temer falaram da dificuldade do processo eleitoral de
2014, da... da..., que estava crescendo a oposição etc. e tal, coisas desse

av

tipo. Em determinado momento o Sr. Michel Temer fez uma solicitação ao
Marcelo para que a Odebrecht ajudasse as campanhas do PMDB no ano
2014. E Marcelo aceitou, disse que faria o apoio e estipulou o valor que
ele já tinha estipulado na cabeça dele de dez milhões de reais. E nesta ele
tentou que fosse canalizado integralmente para a campanha do Sr. Paulo
Skaf. Houve uma reação do outro lado, normal, eu mesmo já a previ,
como relatei ao senhor aqui, e ambos disseram: Marcelo, mas não dá para
você contribuir com o PMDB e destinar só para uma pessoa. E aí o Marcelo
então disse que faria seis milhões pro seu Alckmin, perdão, para o seu
Paulo Skaf e quatro milhões ficaria para o grupo que ficou a cargo definido
naquele encontro do Sr. Eliseu Padilha determinado para onde seria
alocado esse recurso. Esse foi o fato em si.

40

Juiz Auxiliar Eleitoral - Algumas questões sobre o fato.
Depoente - Pois não.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Quando o Marcelo falou, discutiu o valor, o
Presidente Michel Temer participou dessa conversa?
Depoente - Primeiro, não houve uma discussão, houve uma solicitação e
uma determinação de Marcelo, vamos dizer assim, porque essa tomada de
decisão é unicamente dele, é exclusivamente dele. Então, não houve uma
negociação. Houve uma solicitação de apoio à campanha, apoio financeiro
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às campanhas do PMDB e Marcelo assentiu e determinou que pod
ajudar naquele limite de 10 milhões de reais.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Quando ele falou o valor, todos estavam à
mesa.
Depoente - Sim, todos estavam. Não era uma mesa, eram umas
cadeiras de ferro.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Uhum.
Depoente - Todos os quatro estavam; o Marcelo em frente ao Sr. Michel
Temer, o Sr. Padilha um pouco mais ao lado e eu um pouco mais do lado
de cá.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Em algum momento foi discutido como essa
doação seria feita?
Depoente - Não. O Marcelo disse que ficou definido que Marcelo
determinaria a forma que ele ia fazer e ficou indicado um funcionário da
.

empresa chamado José Carvalho Filho, que ele iria procurar o Sr. Eliseu
Padilha para fazer a tratativa dos quatro milhões. Os outros seis milhões,
Marcelo disse que já estaria tratando com o Sr. Paulo Skaf. E assim o fez.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor não sabe como é que foi feito no
exterior o pagamento?
Depoente - Em relação aos seis milhões, não, até porque não conheço o
Sr. Paulo Skaf.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E em relação aos quatro?
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Depoente - Em relação aos quatro milhões, houve um episódio, eu ão
voltei a falar com o Sr. Padilha sobre isso, porque o José Carvalho foi
quem fez todo o trâmite dos pagamentos, né? Ele que tratou com ele as
várias vezes que ocorreram. Mas eu voltei a falar com o Sr. Padilha, tá no

D

meu relato inclusive, em um momento específico, porque o Carvalho
recebeu uma ligação de um deputado, que, segundo o Carvalho relatou,
Ministro, o destratou porque havia combinado de fazer um pagamento
num dia e não ocorreu etc. e tal, e aquilo ficou... o Carvalho marcou
muito, e aí ele me procurou, conversou comigo e me pediu que eu fosse
ao Sr. Padilha com ele e esclarecesse o ocorrido. Nós fomos.
Ministro - O deputado era o Eduardo Cunha?
Depoente - O Deputado Eduardo Cunha. E nós fomos a ele, e eu mesmo
disse a ele, o Sr. Carvalho relatou a ele a conversa que tinha ocorrido, e
eu mesmo disse a ele: Senhor Padilha, é estranho acontecer isso porque a
nossa empresa está fazendo a doação ao PMDB, mas um funcionário
nosso receber uma ligação de um terceiro que não tá envolvido no
assunto para falar sobre isso... E aí ele mesmo pediu desculpa, disse que
dentro das destinações coube a ele uma parte desse valor. E aí então
ficou explicado. Eu pedi ao Sr. Eliseu Padilha então que esclarecesse ao
deputado que o Carvalho não tinha qualquer... ele não dominava isso, ele
não sabia. Para o Carvalho, ele estava fazendo, executando uma ordem
do Marcelo Odebrecht e atendendo a um pedido ao Sr. Eliseu Padilha.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E os pagamentos do Carvalho estavam sendo
feitos em espécie? De que forma foi?

16
AIJE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF - Depoimento de Ciáudio Meio Filho

Data: 6/3/2017

PODER JUDICIARIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
'

8902

Depoente - Esse assunto certamente foi em espécie porque no Caixa 2,
né?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Foi no Caixa 2.
Depoente - É.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Os quatro milhões? Ou não?
Depoente - Eu não sei se a integralidade, porque eu não tratei desses
pagamentos. O Carvalho é que tratou diretamente com ele. Então, eu não
saberia dizer ao senhor se a integralidade foi nos quatro milhões, em que
momento foi feito, se foi totalmente em Caixa 2, uma parte em Caixa 1.
Eu não saberia dizer isso.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Não sabe dizer.
Depoente - Mas certamente o Carvalho é um colaborador, certamente
ele tem totais condições de esclarecer isso. Na minha colaboração, eu
solicitei a meus advogados que conversassem com advogados da

40

empresa, porque eu gostaria de trazer algum dado que corroborasse essa
versão minha. Meus advogados conversaram com o escritório, com os
advogados da empresa, e os advogados da empresa mostraram um
endereço, que a mídia, inclusive, diz que eu falei. Eu não conheço o Sr.
José Yunes, jamais tive o sabor ou o dissabor de encontra-lo, entendeu,
mas o endereço que foi passado para meus advogados, meus advogados
jogaram no Google, e caiu no escritório chamado José Yunes etc. Então, é
a única coisa que eu posso dizer ao senhor. Eu não posso dizer nada além
disso, porque não sei. Se soubesse, estaria no meu (...) de colaboração,
100% a integralidade.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E ainda um pouco no episódio do jantar.
Depoente - Pois não.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor disse que a outra parte reagiu a partir
do momento o Sr. Marcelo sugeriu os seis milhões para a campanha do
Skaf.
Depoente - Nos dez. Ele queria a integralidade.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ah, ele queria a integralidade.
Depoente - Por isso eles reagiram.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa reação foi tanto do Padilha quanto do
Temer?
Depoente - De ambos. Porque a discussão aí era um pedido para as
campanhas do partido em 2014.
Ministro - De ambos quem?
Depoente - Do Sr. Eliseu Padilha e do Sr. Michel Temer.

Ø

Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa reação foi só em relação à destinação ou
também em relação ao montante?
Depoente - Não. Só a destinação. Não houve nenhuma espécie de
negociação, ou de insatisfação, ou de satisfação sobre o valor que Marcelo
disse que podia contribuir. Marcelo é uma pessoa muito contundente.
Então, se ele tiver numa mesa, tenha a certeza que a decisão será dele e
a forma de mostrar e apresentar isso é sempre muito bem feita.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - No depoimento do Marcelo, ele conta u
episódio que o Sr. Michel Temer teria saído da mesa e que teria ficai
apenas o senhor, o Padilha e o Marcelo. Isso ocorreu?
Depoente - Em hipótese alguma. Não houve, em nenhum momento,
que ficasse eu, Marcelo e o Sr. Eliseu Padilha.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Todo o momento da conversa foram apenas...
Depoente - As quatro pessoas.
Juiz Auxiliar Eleitoral - As quatro pessoas.
Depoente - Sem dúvida nenhuma. Em momento nenhum houve...,
ninguém se ausentou da sala, da sala não, da varanda.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Mais algum desse evento ou de outro
que tenha sido relevante em relação à campanha de 2014 que o senhor
sabe?
Depoente - Não. Eu não..., como eu disse ao senhor, não faz parte da

44

minha atribuição discutir ou me envolver em qualquer campanha
presidencial nem estadual. No caso da Bahia, especificamente, eu
acompanhei, mas acompanhei de longe, porque tinha um diretor
específico nosso na Bahia que trata desse assunto. Apenas por seu meu
Estado, porque eu conheço pessoas de lá.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Doutor Alckmin?
Advogado - Sem perguntas.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio?
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Advogado - Senhor Cláudio Meio, Flávio Caetano pela parte de Dii
Rou sseff.
Depoente - Pois não.

Advogado - Eu queria, em primeiro lugar, só para entender aquela

49

primeira pergunta que o Ministro Herman fez, o depoimento do Sr.
Marcelo Odebrecht ele disse que essa medida provisória que poderia ter
gerado um crédito de 50 milhões foi a medida provisória do Refis da crise.
Esse era o nome que ele deu.
Depoente - Eu não me recordo.

Advogado - É. Esse foi o nome que ele deu. O senhor trabalhou nesse?
Depoente - Não. Posso ter acompanhado junto ao Congresso Nacional
alguma tramitação da medida provisória, mas essa medida provisória foi,
vamos dizer assim, discutida e gestacionada pela área jurídica da empresa
em apoio a Marcelo Odebrecht, e ele próprio diretamente. Tem, inclusive,
alguns e-maus que dizem isso de forma clara.

Advogado - Em relação a esse jantar que o senhor se referiu no Palácio
do Jaburu, em algum momento se disse nesse jantar que eventual parte
dessa doação iria para a campanha presidencial do PMDB?
Depoente - Em hipótese alguma. Pra mim, o senhor falou presidencial
do PMDB, certo?

Advogado - Sim, porque ( ... ) é a chapa presidencial.
Depoente - Claro. A visão que eu tinha na época, ao participar desse
encontro, queria só esclarecer que esse encontro, Ministro, não é um
20
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encontro para mim, foi um encontro marcado por Marcelo, eu apenas fiz
ligação para saber. Esse encontro teria ocorrido se eu não estivesse aqu
entendeu. Mas, por acaso, eu estava aqui em Brasília, Marcelo me
convidou e eu fui. Mas a visão que eu tinha naquela época desse encontro
#

é a mesma que eu tenho hoje: a solicitação do Sr. Michel Temer foi feita
para o PMDB e na condição de Presidente do PMDB, de um partido
político. Pra mim, isso é claro, é absolutamente cristalino.
Advogado - O Sr. Marcelo Odebrecht, no depoimento aqui perante esse
eleitoral, disse que a iniciativa dessa doação partiu de uma conversa do
senhor com o Sr. Padilha, e os senhores teriam previamente fixado o valor
de dez milhões.
Depoente - Em hipótese alguma. Isso não só não ocorreu, como eu
relatei ao senhor, a minha chegada lá, a ligação de Marcelo para mim, e à
minha chegada Marcelo me dizendo que ele ia fazer uma contribuição ao
PMDB e gostaria que a integralidade fosse para lá.
Advogado - Então, o senhor não teve nenhuma conversa prévia com o
Sr. Eliseu Padilha?
Depoente - Sobre esse tema específico, não. Sobre esse tema
específico, não.
Ministro - Teve sobre outros?
Depoente - Há uma contribuição que o Sr. Moreira Franco e o Sr. Eliseu
Padilha nos solicitaram, pediram a mim que reforçasse ao Sr. Benedito
Júnior, mas é um outro tema, e o Benedito Júnior me parece que ele
atendeu a essa solicitação sim. Essa conversa eu tive, porque o Sr.
21
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Padilha... na verdade, foi o Sr. Moreira Franco, em conversa comigo, o r.
Paulo Cesena, que é um diretor da empresa também, solicitou esse ap o
para o partido e o Paulo Cesena ficou de falar com o Benedito Júnior. Aí
houve uma... o Sr. Eliseu Padilha sucedeu o Sr. Moreira Franco. E aí o Sr.
#

Padilha me perguntou: Cláudio, é possível você verificar para mim, porque
o Moreira me disse que a Odebrecht ia fazer um apoio às campanhas, tal,
tal. Você pode verificar para mim? Posso. Falei com o Sr, Benedito Júnior,
falei com o Sr. Paulo Cesena e eles me disseram que depois trataram do
assunto. Também na campanha de 2014.
Ministro - Ou seja, além dos dez milhões, esses que foram acertados no
jantar...
Depoente - Exatamente, Ministro.
Ministro - Sabe o valor desse outro?
Depoente - Eu acho que não está na minha colaboração o valor, mas eu
posso depois... porque eu não me lembro agora do valor.

4110

Ministro - E também Caixa 2?
Depoente - Não saberia dizer, porque eu não tratei. Quem tratou foi a
equipe do Benedito Júnior também e o Sr. José Carvalho.
Advogado - Eu queria continuar aqui.
Depoente - Não sei se respondi à pergunta do senhor.
Advogado - A minha, sim.
Depoente - Pois não.
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Advogado - O senhor disse que ao final do jantar ficou definido que
Sr. José Carvalho Filho é que faria essa parte de execução junto com o Sr'
Eliseu Padilha, desses quatro milhões.
Depoente - Perfeitamente.

49

Advogado - Quem que é o Sr. José Carvalho? Onde que ele trabalha?
Depoente

- Carvalho trabalha em Brasília. É diretor também

institucional da construtora aqui em Brasília em apoio à Construtora
Norberto Odebrecht e a algumas outras empresas, e trabalha juntamente
comigo.
Ministro - Fez colaboração?
Depoente - Fez colaboração. Continua trabalhando na empresa.

Advogado - Continua trabalhando na empresa. E o Sr. Marcelo
Odebrecht ficou responsável por fazer a parte operacional do Sr. Paulo
Skaf?
Depoente - Bom, eu não posso dizer que Marcelo Odebrecht foi a
pessoa que fez a parte operacional.

Advogado - Sim, sim, mas...
Depoente - Mas a relação do Paulo Skaf é com ele. Eu não conheço
Paulo Skaf. Eu desconheço a forma como foi tratada isso.

Advogado - E o senhor sabe se ele pediu para o Sr. Hilberto Silva
resolver isso com o Sr. Paulo Skaf essa doação, essa forma de repasse?
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Depoente - Acredito que sim. Acredito que sim. Porque o Hilbe
trabalhava na área, era o diretor da área desses assuntos de Operaç
Estruturadas. Então, eu acredito q ie sim. Eu não posso...
Advogado - E a área de Operações Estruturadas era de Caixa 2?
Depoente - A área de Operações Estruturadas é a área que fazia os
pagamentos por Caixa 2.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Gustavo?
Advogado - Não tenho p 'rgunta. Obrigado.
Juiz Auxiliar Eleitoral - outo Nicolao?
Vice-Procurador-Geral El.. ito:al - ( ... ).
Ministro - Eu queria fazer -nas uma pergunta. Nesse jantar, se falou na
forma de pagamento? Se ser

3

Caixa 1 ou Caixa 2?

Depoente - Não, Ministro Marcelo ficou de determinar a forma. A
forma, certamente, foi detern inada por ele. E depois, sei que parte foi do
Caixa 2 por conta do Carvalh , desse episódio que eu relatei ao senhor.
Agora, se houve também Caix 1 ou na integralidade no Caixa 2, eu não
saberia informar, afirmar de for:rz peremptória ao senhor.
Ministro - Ou seja, o pedido o ipoio e depois a aceitação desse apoio
do Sr. Marcelo Odebrecht, falo -

10 milhões, mas não se estabeleceu

como esse pagamento seria feitc?
Depoente - Não. A solicitação n

iO

foi nem de valor. A solicitação foi de

um apoio financeiro. O Marcelo é iue determinou que faria o apoio de 10
milhões.
24
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Ministro - Naquele momento.
Depoente - Naquele momento, mas, naquele momento também, ele
disse a forma que ele faria.
Ministro - E o senho sabe se, naquele momento, já tinha havido apoio
ao PMDB por Caixa 1 pla Odebrecit?
Depoente - Ao PMDB :omo um todo?
Ministro - Sim.
Depoente - Como o M rcelo dis que já estava apoiando o Paulo Skaf,
por suposição eu acredit que sirr, mas não saberia dizer se por Caixa 1
ou por Caixa 2, certo? E não pc Jeria afirmar. Eu não posso fazer esse
juízo de valor. E ouvi de F' arcelo ue a gente já estaria apoiando o PMDB.
Então, por suposição, sim.
Juiz Auxiliar Eleitoral - as er, maio ainda, Ministro.
Depoente - Era. Isso era iníci

40

Ministro - Desculpa. É o ca saç .
Depoente - Vale dizer ao se h' , Ministro...
Ministro - Nem que quisess€, oderia fazer por outro.
Depoente - Era isso que eu

i2

dizer. Vale dizer ao senhor que a gente...

essa discussão Marcelo só de .ermina lá na frente, quando inicia-se o
processo eleitoral etc. e tal, en endeu? Mas até lá...
Ministro - Ou seja, a reuniãc foi mesmo em que data?
Depoente - Vinte e oito de r aio.
25
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Ministro - Vinte e oito de maio. Então, se era para pagamento imediato
só tinha uma forma que seria Caixa 2, não é isso?
Depoente - Mas não ficou discutido se iria pagar de imediato ou não.
Marcelo se comprometeu a fazer,
Ministro - Não, eu digo, em relação aos seis milhões, isso aí o senhor
não sabe, mas em re'ação aos quatro milhões? Quanto tempo demorou
para se fazer esse pagamento?
Depoente - Ministro, tem um dado no nosso e-mail que traz isso;
'esclareço que os pagamentos que havia solicitado,., ocorreu entre 10 de
agosto e final de setembro de 2014', portanto, dentro do processo
eleitoral,
Ministro - Dentro do processo eleitoral.
Depoente - Dentro do processo eleitoral.
Ministro - O pagamento?
Depoente - O pagamento.
Advogado

- Ministro, tenho uma pergunta que me passou. A

testemunha, no começo do seu depoimento, fez referência a uma medida
provisória de interesse da Braskem, da área de petroquímica, não é isso?
Depoente - Perfeito.
Advogado - Em 2011.
Depoente - Acredito que sim,
Advogado - Essa negociação dessa medida provisória gerou algum
crédito, algum compromisso para a campanha presidencial de 2014?
26
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Depoente - Crédito ou compromisso da minha parte, não. Mas, nO an
de 2014, de 2012, houve, sim, alguma contrbulção eleitoral para as
pessoas que nos apoiaram de certa maneira na discusso da medida
pisória.

o

Advogado - Em 2012 ou 2014?
Depoente - Em 2012.
Advogado - Mas a minha pergunta especifica é para 2014.
Depoente - Ah, não. E porque o senhor falou da medida provsÕra de
2011.
Advogado - Isso, mas isso gerou beneficio futuro ou outra coisa?
Depoente - Não. Em 2014 não. Não gerou não. Pelo menos não da
minha parte.
Juiz Auxiliar rleitoral

- Não havendo mais perguntas, declaro

encerrada a oitiva.
Nada mais havendo a ser transcrito, encerra-se o presente termo,
certificando-se de que é reg'srro rexwal fieI do arquivo digital do
depoimento vídeo-ronográfco encmnhado a esra Coordenador'a de

raquqraf?a do STJ para transcrição.
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TERMO DE TRANSCRIÇÃO123
DEPOENTE

Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho

Além do depoente, participaram da inquirição o Exmo. Sr. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da
Audiência; o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-

.4

Geral da Justiça Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dm0 de Castro e Costa
Neto, Vice-Procurador-Geral Eleitoral; os senhores advogados da
representante, COLIGAÇÃO MUDA BRASIL E PSDB, Drs. José Eduardo
Rangel de Alckmin, Gustavo Guilherme Bezerra Kanffer, Marilda de Paula
Silveira e Afonso Assis Ribeiro; da representada, DILMA VANA ROUSSEFF,

S

Drs. Arnaldo Versiani Leite Soares, Renato Ferreira Moura Franco, Flávio
Crocce Caetano e Danyelle Silva Galvão; do representado, MICHEL
MIGUEL ELIAS TEMER LULIA, Drs. Gustavo Bonini Guedes, Janaina Lusier
Camelo; da testemunha HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA
FILHO, Drs. Marcos Simões e Elaine Angel; da testemunha ALEXANDRINO
DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, Drs. Alexandre Wunderlich, Maurício
Dantas Bezerra e Renata Machado Saraiva; da testemunha CLAUDIO
1
Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme
determinação do Senhor Ministro Relator.
2
Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta
de acesso aos autos do processo.
Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...).
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MELO FILHO, Drs. Gustavo Teixeira Gonet Branco, Rodrigo Mudrovitsc1,
Guilherme Navarro e MeIo e Maurício Dantas Bezerra.
O depoente respondeu da seguinte forma ao que lhe foi perguntado:
Ministro - Boa tarde a todos. Queria, inicialmente, antes de começarmos
mesmo a oitiva, dizer que os últimos depoimentos foram mais do que
"vazados" para a imprensa. Não é mais vazamento, o de quinta-feira foi
uma "inundação", com transcrição de informações, falas minhas em
aspas, e isso é profundamente preocupante. O que eu havia proposto aos
três eminentes advogados das várias posições jurídicas aqui neste
processo e ao Dr. Nicolao Dino era que limitássemos, nestas audiências
em que há sigilo das informações prestadas, a um representante por cada
uma dessas posições jurídicas. Mas sei que o Dr. Flávio tem uma
dificuldade, que gostaria, que ele expusesse.
Advogado - Ministro, tivemos essa conversa anterior lá no gabinete e,
para a audiência de hoje, acho que houve um problema de comunicação
$

anterior conosco e eu não sabia que havia essa manifestação por parte de
Vossa Excelência antes da audiência de hoje. E nós trabalhamos com um
conjunto aqui, cada um tem informações, do mesmo depoente cada um
tem um pouco mais de informações, um estudou mais um do outro. Hoje
eu tenho dificuldade. A partir da próxima, aí nos organizaríamos, cada um
faria individualmente, mas, hoje, não dá, até porque eu me desloquei de
São Paulo, a Dra. Danyelle se deslocou de Curitiba, ela disse que tinha
uma viagem, deixou de viajar para ficar aqui, então estamos hoje... Hoje
realmente seria muito prejudicial a nossa atuação.
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Ministro - Bem, aqui, uma proposta como essa dá a qualquer uma da
partes poder de veto. Eu não decido nada sem haver o consenso. Então
mantemos a presença de todos. Eu também vou desligar meu celular...
vou juntar o meu com o do Bruno e pedir ao Sérgio que os guarde aqui. E
os outros que quiserem fazer o mesmo sintam-se à vontade.

Advogado - Farei o mesmo (...) desde (...) me pediu (?) companheiro
para ver comigo, porque...
Ministro - Sim, peça.

Advogado - Achei que todos iríamos concordar.
Ministro - Então, por favor, Dr. Alckmin, nessas circunstâncias, o senhor
traga o seu colega. Eu queria, antes de começar ainda, agradecer a Dra.
Elaine por facilitar esta audiência, agradecer ao depoente também por vir
até aqui. Nós invertemos a ordem, precisamente porque não sei se
pretendem voltar hoje a Salvador...

Advogado - Elaine vai conseguir, nós pretendemos...
Advogado - Eu consegui marcar a programação para voltar amanhã de
manhã, exatamente para não ter pressão de horário, porque pressão para
mim é pior do que o tempo.
Ministro - Os seus advogados têm essa...

Advogado - Eles têm, eles têm compromissos.
Ministro - Diante desse planejamento, portanto, invertemos a ordem,
para que isso possa ser possível, O Dr. Bruno Lorencini, que é o juiz
federal auxiliar da Corregedoria, procederá à inquirição, mas eu também
3
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pergunto. E, em seguida, passamos às perguntas dos representante
depois dos representados e finalmente do Ministério Público Eleitoral, aqui
representado pelo Subprocurador-Geral Dr. Nicolao Dm0.
Depoente - Estou à disposição, Senhor Ministro, tudo que souber
responderei.
Ministro - E eu agradeço. Então, Dr. Bruno?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva
Filho?
Depoente - Sim, senhor.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Boa tarde. Agradecemos a sua presença na
Justiça Eleitoral, agradecemos a Dra. Elaine também pela gentileza.
Senhor Hilberto, essa ocasião é uma ação de natureza estritamente
eleitoral.
Depoente - Sim.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ela não tem natureza criminal. E ela tem um
objeto muito específico, que é a investigação sobre fatos ocorridos na
campanha eleitoral de 2014 da Chapa Dilma/Temer.
Depoente - Sim, senhor.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Essa ação foi ajuizada pela Coligação Muda
Brasil e pelo PSDB contra a Sra. Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, e
Sr. Michel Temer, atual presidente do Brasil. Eu pergunto inicialmente se
senhor tem algum vínculo de amizade, inimizade, parentesco com algum
dos representados.
4
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Ministro - Os representados... Explique quem são os representados.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Duma e Michel Temer.
Depoente - Não, nenhum parente, não conheço pessoalmente nenhum
dos dois.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Perfeito. E aqui fazendo um esclarecimento,
que é importante para o senhor desde início, o senhor tem uma
colaboração premiada, que já foi homologada no Supremo Tribunal
Federal, porém, ainda não revelado o seu conteúdo. Não é isso?
Depoente - É isso mesmo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. Conforme já tive conversa com seu
advogado, nós tivemos a preocupação aqui de provocar o Supremo
Tribunal Federal, inclusive com parecer da Procuradoria-Geral da
República, Dr. Janot, exatamente sobre a situação e a possibilidade de o
senhor depor hoje aqui perante a Justiça Eleitoral sem prejuízo ao seu
acordo de colaboração premiada.
Depoente - Perfeito.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Juridicamente isso já foi assegurado. Então o
senhor está aqui hoje como testemunha, nesta condição o senhor, não
havendo impedimento pessoal, está obrigado a dizer a verdade sobre os
fatos que conhecer.
Depoente - Perfeitamente. Sabendo eu responderei.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Perfeito. Então o senhor fica compromissado
nos termos da lei. Está ok? Senhor Hilberto, inicio perguntando - e aqui
5
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não tivemos acesso a sua colaboração premiada, então algum
perguntas serão necessariamente genéricas e o senhor trará o conteúd
que for possível.
Depoente - Sem problema.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Senhor Hilberto, inicialmente, qual é o vínculo
que o senhor tem com a Odebrecht e quando esse vínculo se iniciou?
Depoente - Eu trabalhei na Odebrecht até 15 de... até dezembro de
2015 quando completei quarenta anos de atividade na empresa. Eu entrei
em agosto de 1975. Tive oportunidade de passar por várias áreas,
inclusive trabalhando no exterior, e nos últimos oito, dez anos... Ah, ao
contrário ... ... nos últimos oito, dez anos trabalhei na área de operações
estruturadas. Nessa área eu fui trabalhar em 2006 por convite do
presidente, na época, Marcelo Odebrecht.
Juiz Auxiliar Eleitoral - No que consiste essa área de operações

S

estruturadas?
Depoente - Quando fui convidado, eu não sabia. Eu tinha intenção de
me aproximar mais de Marcelo, porque o Marcelo com certeza era a
continuidade da empresa. E trabalhar com o presidente e dono é uma
coisa muito boa. Entretanto, é bom ser colocado isso, está no meu
depoimento, inclusive, isso, quando eu fui à sala dele, a convite dele, para
ele me explicar o que ele queria comigo, eu disse a ele que não aceitava o
convite, que eu não queria encerrar minha carreira na empresa, que já
estava próximo de encerrar, ou seja, eu já estava com trinta e dois anos
de casa, fazendo essa atividade. Ele disse que não aceitava a minha
6
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negativa porque o meu nome já tinha sido aprovado por Dr. Emílio\e
alguns outros conselheiros e que o nome era o meu. Eu fiz questão d'
dizer a ele que se era um convite eu agradecia, mas não aceitava. Ele
disse: não, o senhor tem que aceitar. Então o senhor não está me
.

convidando, você está me intimando. Ele disse: e qual é a diferença de
me intimar? É o dobro do preço. Se você estava disposto a me dar alguma
coisa a mais para eu aceitar, você se prepare para dar muito mais. E ele
fez isso, não só me obrigou a aceitar, como me motivou bastante com os
benefícios e remunerações etc., etc.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E como é que funcionava esse setor?
Depoente - Esse setor foi estruturado...
Ministro - Uma pergunta preliminar. Então o senhor não é o fundador, o
criador desse setor?
Depoente - Não. Existia um setor muito antigo, inclusive na época que o

,

Dr. Norberto ainda era presidente da empresa, que foi chefiado por uma
pessoa chamada Benedito Dourado da Luz. Quando tinha alaum
pagamento, que não era oficial, ele é que tratava do assunto. Bom,
Benedito hoje está de alzheimer, já se aposentou há muito tempo. Depois
foi substituído ele por uma pessoa, que eu conhecia bem, porque foi meu
primeiro chefe na empresa, Dr. Antônio Ferreira da Silva Neto, que tinha
que sair dessa função por dois motivos: primeiro que ele tinha acabado de
ter tido um AVC. Ele continuava trabalhando, mas bastante prejudicado.
E, segundo, o Marcelo me disse que ele tinha uma perspectiva muito
grande do crescimento da empresa e consequentemente o crescimento da
7
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área e ele precisa de alguém que tivesse uma expertise financeira maio
Então não fui o fundador. O nome "operações estruturadas" eu posso
dizer que sim. Esse nome foi dado agora na gestão já de Marcelo. Quem
criou também não sei. Fui contra, na época, porque acho que não tem
'

nada a ver. Falar de operações estruturadas você está falando de
operações financeiras dentro da diretoria financeira da empresa. Mas...
Ministro - E o seu cargo qual era exatamente?
Depoente - Eu era responsável pela área de operações estruturadas.
Ministro - Não, digo o cargo oficial, vamos dizer assim. Esse cargo
existia como tal?
Depoente - Existia, existia na estrutura, inclusive, no organograma da
empresa, um cargo lá, um quadradinho: operações estruturadas, Hilberto
Silva, ligado a Marcelo direto. Eu não posso dizer ao senhor que eu era
diretor, porque oficialmente eu nunca fui diretor estatutário. Entendeu?

'

Mas tinha o cargo, vamos dizer assim, executivo de diretor.
Ministro - E a sua formação qual é?
Depoente - Administração de empresas e realmente com enfoque na
área financeira.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E como funcionava o setor de operações
estruturadas?
Depoente - Bom, ele extrapolava o setor de setor de operações
estruturadas. Na realidade, o setor de operações estruturadas, para
atender as necessidades do setor de operações estruturadas antes do
8
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setor em si existiam dois passos: um passo que chamávamos de geraçãc
ou seja, a área que gerava o caixa dois, que não estava sob minha
gestão...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Estava na gestão de quem?
Depoente - Doutor Marcos Grilo, subordinado à tesouraria da empresa.
Certo?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Certo.
Depoente - Então ele gerava os fundos que eram necessários. Depois
tinha uma área de requisição. Essa área de requisição funcionava de uma
forma seguinte: as solicitações que eram feitas para esta área, todas as
solicitações de qualquer pessoa, e já chegavam a essa área aprovadas por
pessoas autorizadas a autorizar. De 2006, quando comecei, até 2009, cem
por cento da aprovação para que a requisição fosse efetuada vinham do
Marcelo. A partir de 2009, Marcelo delegou esta autorização para os seis
.

líderes empresariais dele, que eram os líderes de construção, de energia,
da área ambiental e todos mais. Bom, com essa requisição, quando saía
uma requisição dessa área para a área de operações estruturadas, aí sim
caiu dentro da minha área, o papel da área de operações estruturadas era
pagar. Chegou aqui autorizado, paga. Certo? Então o nosso papel era de
pagar. Para quem e por que não era da nossa alçada. Chegava aqui uma
solicitação com um codinome, um valor, a praça que deveria ser paga, se
fosse no exterior, com a conta do banco, se fosse no Brasil, a cidade do
Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília etc.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Esses pagamentos ocorriam de que forma,
quais formas?
Depoente - Como falei agora para o senhor, ou depósitos em contas no
exterior...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Contas offshores.
Depoente - Contas de offshores ou não. Se o cidadão tinha uma conta
em nome dele, o que era um suicídio, mas ele podia ter...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Podia também receber.
Depoente - Ele receberia na conta dele. Ele só não receberia se a conta
fosse nos Estados Unidos.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Por quê?
Depoente - Porque nós decidimos que não faríamos pagamento a
ninguém naquele país, porque era um país complicadíssimo, iria interferir
.

nos assuntos e nós não queríamos a interferência dos Estados Unidos
nesses assuntos.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Complicadíssimo quando o senhor diz é porque
ele tem uma fiscalização rígida ... ?
Depoente - Além de fiscalização rígida, eles se envolvem profundamente
quando descobrem que houve alguma circulação de moeda no país deles,
independente de a prestação de serviço ter sido fora.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E essa orientação vinha de alguém?
Depoente - Minha.

lo
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Do senhor mesmo?
Depoente - É.
Ministro - Era medo da punição quase certa nos Estados Unidos? Era
isso?
Depoente - Eu diria que era para evitar uma possível punição.
Ministro - Porque imagino, tendo o senhor trabalhado no exterior sabia
que o sistema americano realmente investiga e pune...
Depoente - Pune. Eu diria ao senhor até mais. Não só não pagava nos
Estados Unidos como a gente propunha sempre a quem tinha que receber
dinheiro no exterior que recebesse em Euro. É uma boa moeda também e
não passa pelo FED americano. E se você pagar alguma coisa acima de
um determinado valor que não é muito alto, qualquer pagamento passa
pelo FED americano. E aí eles querem saber o porquê, o que é isso, por
que está pagando, etc., etc.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o senhor recebia então, pelo que o senhor
relatou aqui, após 2009... Aliás, quem podia requisitar ficou claro que
apenas os líderes empresariais?
Depoente

- Não, a requisição podia ser feita por um diretor

superintendente, que está abaixo do líder empresarial, mas ele requisitava
com a aprovação do líder empresarial dele.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então tinha que ter uma autorização. A
autorização era apenas dos seis líderes empresariais e do Marcelo?
Depoente - Era.
11
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Está Ok. Havia algum tipo de divisã
qualitativa, quero dizer, dependendo de quem seria o beneficiário final
daquele recurso, havia uma divisão entre esses líderes e o Marcelo a
depender de quem seria o beneficiário?
Depoente - Não, normalmente o beneficiário era alguém que estava
envolvido com algum benefício, a área daquele líder. Quando era uma
coisa muito, vamos dizer assim, uma bola dividida entre dois líderes, eles
iriam para o Marcelo e se entendiam de quem era o dono da bola, porque
eu não podia debitar metade a um e metade a outro, eu só podia atender
a um.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então o Marcelo acabava sendo uma instância
final...
Depoente - Eu diria ao senhor que isso era muito raro. Os próprios
líderes se entendiam antes e diziam: essa bola é minha, uma próxima
você faz. Porque eles se preocupavam com o custo, porque o que eu
gastava para atender a solicitação eu cobrava deles ou debitava a eles na
avaliação deles. E é sabido que a Odebrecht pagava bônus sobre
resultado. Esse valor era reduzido diretamente do resultado dele. E mais
uma comissão de vinte por cento que a empresa cobrava, porque custava
para fazer o caixa dois. Você para fazer um caixa dois você gasta, você
tem uma outra parte que fez a operação com você que cobra a comissão,
você tem os impostos que você tem quando emite notas. Nós tínhamos
uma vantagem em relação aos outros colegas de empresas de construção,
porque nós tínhamos muitas obras no exterior. Então eu diria que noventa
e nove vírgula nove por cento da geração era no exterior.
12
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Juiz Auxiliar Eleitoral - De que forma?
Depoente - Eu não tenho como detalhar isso, como eu digo ao senhor à
geração era de Marcos Grilo. Mas eu sei que ele fazia várias operações.
Por exemplo, ele fazia operações financeiras de comprar um determinado
'

papel, vendia com prejuízo, prejuízo que não era um prejuízo real,
sobrava um dinheiro fora do caixa, porque se ele perdeu o dinheiro está
fora do caixa. É uma geração de caixa dois. Ou fazia contrato com
empresas subempreiteiras locais. Isso estou lhe falando por alto porque
não tenho realmente,..
Juiz Auxiliar Eleitoral - Era a área que o senhor trabalhava?
Depoente - Era a área que eu trabalhava.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E no caso ainda dessas autorizações havia
algum tipo de matéria, algum tipo de autorização que o Marcelo
concentrava nele?

S

Depoente - Olha, quando eram matérias que não cabiam a nenhum dos
líderes, ele concentrava nele. E ele tinha também as relações pessoais
dele.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Quais eram essas relações pessoais?
Depoente - Ele tinha, por exemplo, contato principalmente com
ministérios e com o governo em si. Em determinado escalão era feito pelo
Marcelo. Então, se fosse feito algum acordo era dele, a aprovação tinha
que ser dele. Ele até debitava a alguém, porque o benefício do que ele
acertou era para alguns líderes, mas era aprovado por ele, porque foi ele
que fez o acordo.
13
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, acordos na esfera do governo feder
era o Marcelo que...
Depoente - Alguns, não é? Alguns acordos eram com ele, outros eram
com o próprio líder, que tinha abertura com as pessoas para poder fazer o
acordo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E, pelo que o senhor sabem, quem eram os
contatos do Marcelo, as relações do Marcelo no governo?
Depoente - Olha, nós temos um caso bem claro, que sei que vocês vão
perguntar, que é a questão do italiano, Ministério da Fazenda, era um
assunto que envolvia vários interesses. Não envolvia interesse somente de
uma área ou de outra, várias obras, vários projetos, apesar de serem até
de ministérios diferentes, mas as finanças vinham de um só.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Quem era o italiano, Sr. Hilberto?
Depoente - O italiano era o Palocci, ministro financeiro da época de
Dilma. De Lula e, depois, de Dilma.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E com a saída do Palocci houve alguma
substituição nesse ... ?
Depoente - Houve. E se você olhar na planilha, tenho até aqui, se quiser
posso deixar, está escrito lá o "pós-Itália", que era o Guido.
Ministro - A propósito, Sr. Hilberto, quem dava esses apelidos, esses
codinomes? Era o senhor?
Depoente - Não, era o interessado. O interessado que dava. Por
exemplo, italiano e pós-Itália quem deu foi o Marcelo.
14
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Ministro - Sim.
Depoente - Mas se fosse, por exemplo,

VOU

citar um que eu não sabia.

Isso é importante dizer. Eu não sabia quem era a pessoa porque estava
pagando. Eu recebia um codinome, vou citar, por exemplo, que depois

4

saiu na imprensa: pagar um milhão de reais a caranguejo. Eu nunca
soube quem era caranguejo. Eu providenciava, que estivesse disponível
um milhão de reais em tal lugar, tal dia e tal hora. Eu vim saber depois,
pela imprensa, que caranguejo estava se referindo ao Eduardo Campos,
Eduardo Cunha, desculpe. Mas eu não sabia.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Senh

Hilberto, no caso de pagamentos

realizados no Brasil...
Depoente - Sim.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor comentou que no exterior como regra
era depósito em conta.

a

Depoente - Perfeito,.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E no Brasil como eram feitos?
Depoente - Em espécie.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Em espécie?
Depoente - Em espécie.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Apenas em espécie ou também se utilizava
algum outros ... ?
Depoente - Apenas em espécie, entregue por portadores.

15
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Em reais ou também em moeda estrangeira?
Depoente - Não, só em reais. Só em reais.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Partindo um pouco para o nosso objeto central,
que é a campanha de 2014, como eu disse para o senhor no início, como
nós não tivemos acesso à colaboração, vou fazer uma pergunta um pouco
mais genérica.
Depoente - Perfeito.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, em relação à campanha eleitoral de

2014, o senhor, como responsável pelo setor de operações estruturadas,
o que havia de relevo do setor de operações que o senhor comandava em
relação à campanha da Chapa Duma/Temer em 2014?
Depoente

- Eu não posso lhe dizer, porque, como eu lhe disse, não sei

quem era o recebedor. Eu recebia um codinome. A única coisa que eu
posso citar com relação a isso, porque eu tive conhecimento, foi um
.

pagamento que foi feito à campanha do Paulo Skaff em São Paulo. Por
que eu soube? Porque o marqueteiro dele era Duda Mendonça e Duda me
procurou para combinar como eu pagaria o valor. E me disse. E também
eu tenho um e-mail do Marcelo informando que Duda iria me procurar e
estava autorizado pagar X a ele. Mas não sei os outros deputados de que
partido eram, senadores etc., não sei.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, contas, fornecedores, enfim, políticos
que estivessem diretamente relacionados à campanha presidencial de

2014 o senhor não sabe indicar um pagamento que tenha sido realizado?
Depoente - Não sei. Sei esse por acaso.

16
AIJE n. 1943-58.2014.6000000/QF - Depoimento de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho
Data: 6/3/2017

PODER JUDICIARIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8929

Ministro - Eu imagino que deve haver pagamentos que são de gran
valor e que se repetem.
Depoente - Esses pagamentos às vezes a gente tomava conhecimento
porque a gente tinha que criar uma alternativa de pagamento, porque se

19

eu tenho um pagamento de dois milhões de reais, isso é uma mala.
Ninguém pode estar transitando na rua com uma mala com dois milhões
de reais. Então, existiam também regras como, por exemplo, o valor
máximo a ser pago era de quinhentos mil reais, que cabia dentro de uma
mochila. Se você tinha dois milhões a receber, você ia receber quatro
vezes quinhentos. E aí tinha que ser combinado alguma coisa. Mas nem
sempre, Ministro, com o interessado final. As vezes, tinha muito preposto.
Ministro - Eu me refiro, por exemplo, segundo o depoimento do próprio
Sr. Marcelo Odebrecht, que foram feitos grandes pagamentos a João
Santana e Mônica.
Depoente - Essa a gente sabe. Ela me visitou, quer dizer, ela visitou o
Marcelo depois que ela teve o sinal verde primeiro na época do italiano,
ela procurou o Marcelo e o Marcelo disse: não, eu tenho aqui já uma
autorização. Ministro, existia uma conta corrente. O que está se falando aí
na imprensa, na realidade, existia. Existia uma conta corrente onde foi
aberto um crédito de X para o italiano por ele ter apoiado a empresa em
determinada coisa. Aquele dinheiro que tinha aberto crédito não ia para
ele, ficava para ele usar na medida em que o partido dele, que era o PT,
necessitasse. Então pagar ao marqueteiro da campanha de Dilma é uma
necessidade do PT. Então ele autorizava: precisa pagar dez milhões ao Dr.
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João Santana. João Santana nunca apareceu, sempre quem aparecia era
Dra. Mônica Moura, que essa eu botei o codinome.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Qual era?

49

Depoente - O codinome dela é feira. Explico por quê. Primeiro que ela
chegou direto para o Marcelo. E quando veio para mim ela não tinha o
codinome definido. Mas como ela era esposa de João Santana e na Bahia
tem uma cidade chamada Feira de Santana, eu coloquei o codinome dela
de feira. Entendeu?
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o João Santana tinha algum codinome, ele?
Depoente - Não, era ela.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ela sempre recebeu?
Depoente - Sempre com ela, nunca foi tratado nada diretamente com
ele.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E com a feira, Mônica Moura, quais acertos que
o senhor se recorda em termos de valores e datas.
Depoente - Olha, valores e datas é difícil para eu recordar, porque eram
muitos. Veja bem, não só foram feitos esses pagamentos em relação a
campanhas do Brasil. Pessoas de países que nós trabalhávamos como, por
exemplo, Angola, Panamá, El Salvador, queriam eles na campanha deles.
E eles diziam: só vou se a Odebrecht garantir o pagamento. Então
sobrava para a gente pagar, não é? O responsável pelo país lá, o nosso
diretor de país, o nosso diretor superintendente assumia o ônus de pagar
a campanha que eles iam fazer para esses países. E eles é que
18
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solicitavam, com apoio do líder empresarial daquele país, que nó
fizéssemos o pagamento. Então, ela tinha recebimento pela campanha do
Brasil, ela tinha recebimento pela campanha de Angola e tal. Então é
difícil para mim dizer data, sei que sempre eram valores bastante
.

grandes, que eram divididos por conveniência dela, por insistência nossa.
Eu dizia: eu prefiro pagar tudo no exterior. Já que meu dinheiro está
disponível no exterior, que era lá que era feita a geração, eu preferia
pagar no exterior. Mas ela exigia que partes fossem pagas no Brasil,
justificando que ela tinha que pagar alguns serviços que eram feitos no
Brasil, alguns funcionários dela etc. Mas eram valores elevados.
Juiz Auxiliar Eleitoral - No Brasil, em espécie? No Brasil?
Depoente - Em espécie, em espécie.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Onde que era entregue.
Depoente - Ah, variava muito. Ela ficava hospedada em determinado

.

hotel, ou um preposto dela, nem sempre era ela. Porque houve várias
mudanças de procedimentos. No início, a gente definia um local e o
preposto ia buscar, na mão de terceiros, nunca na mão de ninguém da
Odebrecht. Nós tínhamos alguns prepostos que prestavam esse serviço
para a gente de fazer o pagamento final, de entregar o dinheiro. Então
eles inicialmente definiam o local. Por exemølo, eles aluaavam uma sala
comercial. Aí davam o endereço, o solicitante desse pagamento passava o
endereço e eles iam lá buscar. Depois os próprios prestadores de serviço
sentiram insegurança em estar num local físico com um volume de
recursos muito alto. E aí solicitaram... Também não convinha para a gente
19
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que eles tivessem risco, aumentar zero alguma coisa na comissão deles
eles passaram a contratar pessoas para levar. Então você se hospedava\
num hotel, ele também se hospedava no hotel e de noite ele visitava o
quarto do interessado, entregava e ia embora, para poder ter mais
'

segurança se fossem valores maiores. Se fossem valores pequenos
encontravam num bar, em todos os lugares. Você não tem ideia dos mais
lugares absurdos se encontra, no cabaré... Ele encontrava a pessoa, o
preposto ia lá e pegava.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E no caso da Mônica Moura, os pagamentos à
feira ocorreram até... O senhor saiu em dezembro de 2015...
Depoente - Mas antes disso eu já tinha me afastado da área.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor se afastou...
Depoente - Eu me afastei no segundo semestre de 2015.
Juiz Auxiliar Eleitoral —E até o momento em que o senhor esteve lá
houve pagamentos à Mônica Moura?
Depoente - Houve pagamento a todo mundo, não só à Mônica. À
Mônica, normalmente, os pagamentos dela eram próximos de eleições, ou
no Brasil ou no exterior.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Em relação a essas requisições que vinham do
PT, era só o PT, tinha uma conta corrente da mesma natureza para o
PMDB, por exemplo, e outros partidos?

20
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Depoente - Não tinha a conta corrente de PT não. A conta corrente que
tinha aqui era de italiano, pós-Itália, amigo, todo mundo aí por acaso era
PT, mas... Mas tinha que ser com eles, porque eles eram o governo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então essa conta italiano e pós-italiano elas

49

eram utilizadas apenas por ordem do Marcelo...
Depoente - Sim.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Só por ordem do Marcelo?
Depoente - Só por ordem do Marcelo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Os outros líderes empresariais não tinham
disponibilidade sobre essa conta?
Depoente - Os outros líderes empresariais, como era interessa... Por
exemplo, estou aqui na minha primeira, eu fiz um fonte... O Marcelo
desenhou a planilha, mas era coisa da cabeça de engenheiro, não dava
para financeiro entender. Aí eu propus a ele um fontes e usos, fica muito
mais fácil. Então eu tinha aqui uma fonte LM, melhor, BJ, que vocês já
estiveram com ele aqui ontem. Então BJ gerou uma fonte de cinquenta
milhões para essa conta italiano, pós-Itália, cinquenta milhões. Por
alguma coisa que BJ se beneficiou, porque eu debitava esses cinquenta
que botei de conta aqui, compromisso de pagamento, eu debitava a ele.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Então, na verdade, esse crédito que foi criado
pela construtora, embora o senhor esteja considerando como crédito, na
verdade é um dinheiro que o senhor iria cobrar depois que fosse...
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Depoente

-

É um crédito a alguém de um dinheiro que eu ia cobrar d

alguém, interno. Esse alguém foi beneficiado por alguma coisa e por isso
ele se dispôs a pagar alguma coisa. Certo? Como não era para se entregar
os cinquenta milhões de uma vez, isso ia ser solicitado, sendo solicitado,
'

Criava-se um crédito. Então em cima desse crédito D. Mônica se
apresentava: estou aqui a mando de... Ela se apresentava a Marcelo, que
era com quem ele contatava, esse credor. Nenhum deles nunca contatou
comigo, nunca tive nenhuma conversa, ou melhor, nunca fui apresentado
pessoalmente nem ao Palocci, nem ao Guido, nem a nenhum deles.
Juiz Auxiliar Eleitoral
Depoente

-

-

O senhor não contatava?

Marcelo recebia a solicitação e me avisava. Feira vai lhe

procurar para acertar um pagamento de X. Ela me procurava,
automaticamente eu já botava meu tesoureiro na sala, que na minha
estrutura eu tinha um tesoureiro, que era Fernando Migliaccio, que era o
cara que dominava as finanças da área, auditava o dinheiro, quanto tinha

to

disponível, quanto não tinha, quanto ia entrar da geração. Eu botava ele
do meu lado e ele... Chegava para mim, ela me procurava,
automaticamente eu acompanhava ela até a sala dele, que era contigua a
minha, e ela acertava os detalhes, as formas de pagamentos, as
quantidades...
Ministro

-

Depoente
Ministro

Isto em São Paulo ou Salvador?

-

-

Em São Paulo.

O senhor hoje mora em Salvador? O senhor é da Bahia? É

baiano?
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Depoente - Sou baiano.
Ministro - Mas nesse período em que trabalhou...
Depoente - Não, o escritório ficava... Eu tinha escritório em Salvador,

4

onde existia uma pequena érea de operações, mas aí era a parte das
operações realizadas fora. Tinha uma pessoa na minha área que fazia os
pagamentos... Fazia o pagamento, não, se relacionava com um prestador
de serviço para fazer os pagamentos em reais. E eu tinha uma pessoa...
Ministro - Isso em Salvador?
Depoente - Em Salvador. E tinha uma outra pessoa que se relacionava
com um prestador de serviço para fazer os pagamentos no exterior.
Certo? Então existia um prestador de serviço que tinha as offshores dele.
Então, quando tinha um dinheiro para pagar a alguém, eu passava para
ele a conta, passava o valor e dizia: pague a essa conta tanto. E ele
depositava. Nunca saía depósito de uma offshore da Odebrecht direto

'

para o interessado final.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Como que era feita essa contabilidade do setor,
porque era algo, imagino, que era extraoficial...
Depoente - É. Tudo extraoficial. Veja bem, no início, os valores foram
crescendo. Existe uma planilha, não sei se tenho aqui, onde mostra a
evolução dos valores. (Pausa). Bom, começou com sessenta, em 2013 foi
setecentos e quarenta.
Ministro - Como? Setecentos e quarenta milhões?
Depoente - De dólares.
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Ministro - Setecentos e quarenta milhões de dólares?
Depoente - No ano de 2014 e do ano de 2013. Não, minto, 2012 e
2013. Mas começou com sessenta.
.

Juiz Auxiliar Eleitoral - Começou quando?
Depoente - Começou em 2006 com sessenta.
Ministro - Sessenta milhões de dólares?
Depoente - Dólares, tudo dólares, tudo que a gente falava era dólar. O
que eu gastava estava lá fora, era o dólar. Aqui: começou em 2006
sessenta, 2007 oitenta, 2008 cento e vinte, 2009 duzentos e sessenta,
2010 teve uma campanha foi quatrocentos e vinte, 2011 quinhentos e
vinte, 2012 e 2013 setecentos e trinta e 2014, já com o início da Lava
Jato baixou para quatrocentos e cinquenta. Então, em função desse
aumento...
Ministro - Ou seja, esses valores não são cumulativos, eram valores por
ano.
Depoente - Por ano. Acumulado deu de 2006 a 2014 três bi, trezentos e
setenta de dólares. É um absurdo, mas é verdade. Por isso respondo a
pergunta do senhor. Em função desse aumento, comecei a sentir que eu
precisava ter algum controle. E não era uma contabilidade que eu
precisava fazer, porque a contabilidade trabalha com operações
econômicas, muitas vezes. E aqui não tinha um lançamento econômico,
era tudo financeiro, movimentação financeira, entrada e saída de dinheiro.
Então eu criei um programinha, com apoio da área de sistemas da
Odebrecht, que me permitia ter, inclusive, essas informações. Agora, lá
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tinha quem foi o codinome que recebeu X. Se me perguntar: carangw
recebeu quanto? Eu diria. Agora, se me perguntar: Eduardo Cun
recebeu quanto? Não sei.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Em 2013 foi quanto?

4

Depoente - Setecentos e cinquenta.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Setecentos e cinquenta milhões de dólares?
Depoente - É. Não podemos esquecer que isso teve um impacto muito
grande das obras lá fora também. Se eu conquistasse uma obra grande de
bilhões de dólares no exterior, e aconteci isso muito, principalmente em
Angola, Venezuela, impactava isso. E também as eleições naqueles países,
que nem sempre coincidiram com os anos das nossas eleições.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas impactava porque havia acordos de
pagamentos de propina?
Depoente - Desculpe, qual o nome do senhor?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Bruno.
Depoente - Juiz Bruno, sempre tinha acordo.
JUIZ Auxiliar Eleitoral - Sempre tinha acordo?
Depoente - Sempre, em qualquer lugar do mundo. Agora eu queria
frisar uma coisa aqui que é muito importante e em todo depoimento eu
tenho frisado isso. Eu, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, nunca
corrompi ninguém. Eu nunca ofereci um centavo para ninguém por
benesse nenhuma. Eu era o pagão. Nem eu nem ninguém da minha
equipe, o nosso papel era pagar. E não discutia. Aliás, essa é uma tese da
25
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1
Odehrecht, inclusive para o caixa oficial. Se chegou um paganieito
autorizado,, por quem tem direito a autorizar, pague. Só se você no tier
dinheiro. Entendeu? Então eu era um pagão, nunca ofereci, no sabia para
quem era o que eu estava pagando e por que eu estava pagando.

4

Juiz Auxiliar Eleitoral - Normalmente, quando o senhor recebia essa
ordem de pagamento, que inforrnaç$es o senhor precisava?
Depoente - Se fosse no exterior a conta, o banco, a conta, os detalhes,
todos os detalhes de agência, conta, endereço. Se fosse no Brasil, a
praça, para que tivesse disponibilidade dos recursos,
Ministro - Esse sistema que o senhor desem.'olveu, ao contr.rio do Sr.
Marcelo, no era coisa de engenheiro, lhe permitiu ter um panorama mais
preciso realmente dos desembolsos, inclusive numa perspectiva - Depoente - Mais preciso, nào.
Ministro - Absolutamente preciso?
Depoente - Preciso. Era um dinheiro dos outros., eu tinha que prestar
conta,
Ministro - E eu pergunto: quanto recebeu feira neste período todo?
Depoente - Muito. Não posso lhe dizer exatamente quanto.
Ministro - Mas o senhor, pela sua planilha, no tem como?
Depoente - Sim, nisso eu tenho que consultar a planilha, que hoje é
impossivel consultar, porque esse equipamento, onde está a memória de
tudo isso, está em território suíço, e a Suíça desligou esse equipamento e
lacrou. Então não tenho como acessar para saber a informação.
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Ministro - O senhor diria que Mânica i-ecebeu quanto mais ou menos?
Depoente - É um completo chutõmetror se eu disse qualquer número
aqui ao stnhor, mas diria que no Brasil, pelas campanhas todas que ela
fez, eu diria que foi algo em torno de cinquenta, sessenta milh5es de
dólares.
Ministro - Recebidos aqui em reais.
Depoente - Não, parte recebido nas contas dela no exterior, que já é de
conhecimento, as contas já foram entregues à Justiça, ao Ministério
Público. No depoimento, foram entregues. No só por nós, a Suíça
identificou contas deles lá e encarnlnhoL para c. Recebeu aqui e no
exterior. Multo aqui.
Ministro - O senhor diria que ela foi quem mais, como pessoa fisica, na
verdade era ela e o marido, recebeu de todos? Ou o senhor lembra de
algum outro que tenha recebido...
Depoente - Eu diria ao senhor que ela e mais uns quatro estariam entre
os top five, porque tinha gente no exterior, tinha diretores de obras no
exterior, diretores que aprovavam indicações, aprovavam aditivos etc.,
que recebiam fortunas também. Com um detalhe, lá eles recebiam para
eles, bolso e aqui muitas vezes era para eleições, para campanhas etc..
etc.
Ministro - Mas certamente ela era,,,
Depoente - Ela era um dos cinco sem dúvida. Muita campanha, 2010,
2012, teve campanha em 2014...
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Ministro - E, quanto à Lava Jato, o senhor mencionou que de
maneira jà em 2015 houve receio,..
Depoente .

14, não é? Em 14 )a tinha surgido

Ministro - Que tipo de reflexos e precauções o senhor tomou?
Depoente

- Redução dos valores, redução dos pagamentos

automaticamente. Enquanto eu estava lá, reduzia. E não só isso, o
Marcelo obrigou que a área fosse transferida, a área de operações
estruturadas, exceto a equipe de Salvador e eu, que eu não fui, foi
transferida para a República Dominicana. Existia um escritório lá para
operar a partir de l. Entendeu?
Ministro - Com esse servidor, ou computador...
Depoente - O computador contnuava na Suíça?
Ministro - Sim.
Depoente - Sempre na Suíça num lugar prÓprio.
Mintro - O senhor mencionou pagamentos ao Sr, Paulo Skaff, que esse
o senhor sabia por conta do Duda Mendonça.
Depoente - Nãu só por isso. Eu tenho um e-mail do Marcelo, que está
aqui... (Pacisa). Aqui. Só para vocês terem Ideia de valores. Alguém ligou
para o Marcelo e ele mandou para mim: preciso que você avise a feira
logo que tem mais vinte assegurado e com fluxo a combinar.
Ministro - Vinte, de novO, dólares, riâo é?
Depoente - Não, aqui eram reais, que era no Brasil. E aqui tem um
outro dele, que ele fala.., (Pausa). Ele faia de dar mais quatro. PS ficou,
28
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Paulo Skaff, com um buraco de quatro com DM, Duda Mendonça, o
óbvio. Depois de muito choro, nâo tive como nâo ajudar. Então esto'U
autorizando mais esses quatro para pagar a partir do ano que vem, só em
2015. Estâo aqui os e-maus dele,

49

Ministro - E foram pagos esses quatro? O senhor, se recorda.
Depoente - Se o senhor dizer ao Duda Mendonça que tem um crédito
para ele, que vai pagar em tal mês e ele nâo estiver na parta do senhor
meia hora antes do dia abrir, no é ele.
Ministro

E esse valor fOI pago diretamente a Duda Mendonça. É isso?

Depoente - Pago. Nào foi acertado o fluxo com ele porque é difícil
acertar qualquer coisa com o Duda. Nos primeiros seis, quando Duda, nos
primeiros seis que foram pagos a ele...
Ministro - Ah, quer dizer que foram dez, na verdade?
Depoente - Foram somados dez, seis mais quatro.
Ministro - Seis mais quatro. Os seis foram pagos quando?
Depoente - Em 2014, durante a campanha.
Ministro - E quatro foram pagos depois?
Depoente - Em fevereiro de 2015, porque houve uma solicitação para
complementar o pagamento a ele, porque ficou um buraco para pagar ele.
Eu conheço Duda de Salvador, quem é de Salvador e no conhecer
Duda... Ele veio me solicitar que eu comprasse para ele um apartamento
em Salvador, num prédio novo que está lançando lá, que custava seis
milhões e meio, sete milhões, Disse; compra um apartamento para rm e
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nós estamos quites. Duda, isso náo existe! Eu no posso comprar

L\m

apartamento com dinheiro de caixa dois para ninguém. E nem posso
comprar um apartamento desse valor para você porque o dinheiro nâo é
seu. Como é que eu compro oficial um apartamento, boto no ativo da
empresa, depois transfiro para Duda Mendonça? Pelos seus belos olhos?
'

No existe, Duda, esqueça. Aí ele inventava que queria que eu comprasse
cavalo queria que eu comprasse... Olha, Duda, no teremos frutos nessa
reunião. Interrompa, vá embora, mande seu filho voltar aqui amanha com
outro tipo de mente, de raciocínio, porque o que você vai receber é
bufunfa, ou aqui ou em conta no exterior, Nâo venha com ideias
mirabolantes, que quem aceitas essas ideias é que se dá mal. Aqui nào
tem negócio de nota falsa, nâo tem nada disso, é pagamento em dinheiro
e tchau e 'bença" e acabou a conversa,
Ministro - E assim foi feito?
Depoente - E assim foi feito. Mas o filho dele, muito mais equilibrado,
voltou no dia seguinte, sentou com o Fernando e combinaram o
pagamento.
Ministro - Dos quatro milhões.
Depoente - Dos primeiros seis.
Ministro - Dos primeiros seis.
Depoente - Os quatro eu já no tenho como falar com detalhes para o
senhor porque eu já estava no meu processo de me afastar.
Ministro - O senhor pode assegurar que foram pagos esses quatro
milhões tamb4rn?
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Depoente - Foram pagOs.
Ministro - No total, dez milhões?
Depoente - Dez milhões. Se o senhor quiser fazer uma hgação, dez
.

milhôes para o PMDB.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Nesses números que o senhor apresen.a do
setor, essa conta italiano e põs-italiano que, pelo que entendi, era
administrada pelo Marcelo - Depoente - Sim, administrada por ele,
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas entrava nessa contabilidade do setor'
Quero dizer, esses valores ficavam disponíveis na conta Itália, porque
ficava num fluxo aí de setecentos e trinta milhões em 2012, 2013.
Ministro - Seria uma espécie de poupança, ficava a poupança lá para...
Depoente - Eu diria ao senhor que era um crédÉto. Não tinha poupança
porque no tinha correção, no tinha nada disso. No dia em que eles
precl5assemr eles pediam. Quem administrava a conta pelo lado de l
autorizava ou n.ào. Se autorizasse o Marcelo mandava pagar, se não
autorizasse no mandava pagar.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E a contabilidade dessa conta era separada da
conta do setor?
Depoente - Não, tudo incluido. Agora, ele me pedia que eu fizesse uma
planilha para quando ele tivesse que dialogar com um dos Interessados,
ele levar e mostrar: olha, o senhor sacou aqui, sacou aqui, sacou aqui,
seu

é tanto
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- E quando ele faza algum tipo
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de acerto nes e

sentido, ele passava ao senhor: olha, atualize, dê baixa?
Depoente - Exatamente. No só isso. Quando ele me autorizava, olha,
vai cheçar um prepo5to de nome Juscelino, do italiano e ele vai combinar
com você um pagamento de dez rnilhes. Está aqui. Em 2009 foi
solicitado para pagar via Juscelino dez mhÔes. Então eu...
Ministro - Em reais aí?
Depoente - Em reais, tudo aqui é em reais.
Ministro - Em que dia foi isso?
Depoente - Em 2009, no tem a data. Entâo eu já sabia que era para
abater da conta, porque ele já me dizia: isso aí você abate da conta do
italiano.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Essa planilha o senhor atualizou até quando?
Depoente - Essa aqui está atualizada até 31 de março de 2014. Tem
mais atualizada, mas está dentro do sistema.
Juiz Auxiliar Eleitoral - As últimas..,
Depoente - Isso é uma pianiiha simples de fontes e usos. Como eu disse
ao senhor, as fontes eu fazia um débito interno.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entâo, por exemplo, pegando aqui a posiçâo

pós-Itália, pelo que consta aqui está 2013. É isso?
Depoente - Hum, hum.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Por exemplo, consta usos doação partido.
Quando fazia esse tipo de anotação,.
Depoente - Alguém do partido, normalmente o tesOureiro, Iria SOIK.tar o
pagamento e a gente efetuava.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor se recorda esses, de 2013, acredito,
quatro milhôes? Não, não é?
Depoente - So setecentos e trinta milhões de dólares. Para eu recordar
e muita coisa.
Advogado - A testemunha disse alguém do partido, mas não especificou
qual o partido,
Depoente - Ele fez a pergunta. Na pergunta dele está especificado.
Ministro - Mas qual é o partido?
Depoente - O senhor pode repetir a pergunta?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Consta aqui na posição pós-Itália, em 2013,
um item doação partido.
Depoente - É o partido dele, o partido do pós-Itália, que era o PT.
Ministro - E o pós-Itália sendo o Ministro Guido Mantega?
Depoente - Exatamente.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E consta à feira em 2014 dezesseis milhões,
isso supõe-se, quando é conta de posição pós-Itália, seria.
Depoente - Dependendo do ano, foi de pós-Itália- Se foi mais cedo foi
do ital,ano.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E corno se trata de uma doação à feira, ess
campanha seria necessariamente campanha no Brasil...
Depoente - Aí sim.
.

Juiz Auxiliar Eleitoral - Aí tem que ser campanha no Brasil?
Depoente - Er porque esses créditos eram créditos no Brasil. Embaixo
ai, na primeira folha, o senhor vê quem so as pessoas que tinham saldo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor falou de pessoas citadas aqui,

flD

caso, Itália, amigo e pós-Itália, pelo que consta.
Depoente - Isso. Itália é um saldo da conta, que foi do que ele,
inicialmente, cá em cima, começou, já foi gastando, Tudo que o senhor vê
ai de JD e de 6 foi solicitação de Itália, de Italiano, na realidade.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Esses dos anos de 2012 e 2013?
Depoente - Tudo o que tem aí, porque ele saiu e continuou com crédito,
porque ele não gastou tudo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Esse Programa B.
Depoente - B, na realidade, não era um programa, era uma pessoa e
hoje sei que era o nome dele, Branislav, na época para a gente o nome
dele era Beni, era como ele se apresentou l. Ento eram as visitas dele
ao nosso escritório para acertas os pagamentos solicitados por Marcelo.
Marcelo avisava: o Beni vai procurar você, é tanto que você tem que
acertar para pagar ele. Então ele ia lá e negociava a forma de pagamento,
onde estava, em qual escritório iria estar, ou ele, ou o preposto dele, para
que o dinheiro fosse enviado.
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Juiz Auxiliar Eleitoral

Depoente

-

W

-

Paloccí,

-

Que era..,

O itliiflø.

Juiz Auxiliar Eleitoral

Depoente

quem indicou esse Beni foi o...

E

Com certeza, o sócio dele.

Juiz Auxiliar Eleitoral

Depoente

-

-

-

Eleitoral

Juiz Auxiliar

-

E no peHodo pós-Itála, última pergunta,

Sr.

Hilberto, essa Revista BRK 599, isso era..,
Depoente

-

Posso dar urna olhada?

Juiz Auxiliar

Depoente

-

Eleitoral

-

CIro, desculpe.

Isso é o seguinte: foi sohcitado pelo pós-itália que fosse

feita urna inserçã o numa determinada revista

e

essa inserção oficialmente

feita pela Braskem. Mas corno ele tinha dito que debitasse a ele, ei.i

0ê
~

debitei aí BRK. A Braskem gastou, do dinheiro dela, oficial, porque nao
podia fazer urna inserção na revista que não fosse oficial. Entendeu?
Juiz Auxiliar

Eleitoral

-

O senhor tem conhecimento, foi também algo

que surgiu rios outros depoirnentos, da existência de pagamentos... Aliás,
antes dessa pergunta, uma outra: nesse setor de operaçôes estruturadas
havia algum tipo de diferença entre valores que corresponderiam a
propina devida em contratos em geral e valores que seriam simplesmente
caixa dois nào contabilizado?
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Depoente

Para mim é a mesma coisa, viu, doutor? Propina, caixa di

-

e não contabiIizado é a mesma coisa. A única diferença que faço ai é q
nás também pagávamos em determinado momento da ano bônus.

Juiz Auxiliar Eleitoral
Depoente

-

-

O que eram esses bônus?

Bônus para alguns executivos, era uma parcela que era

paga por fora.
Juiz Auxiliar Eleitoral
Depoente
diferença

-

-

Por fora?

É. Isso aí é caixa dois, não é propina, é caixa dois, é a única

que eu faço.

Juiz Auxiliar Eleitoral

-

E esse setor, de operações estruturadas atendia

predominantemente o setor político ou tinha.
Depoente

-

- -

Atendia quem fosse solicitado, Eu não sabia quem era o

solicitado, então eu não sabia se era político ou não.
Ministro

-

Depoente
Ministro

-

-

Depoente

Esses números aqui, tem sempre dois mil, um mil...
Tudo é milhão.

Milhão? Todos esses números... Os números são em reais?

-

Está escrito aqui ern cima, doutor: ern reais, mil. Então está

faltando três zeros ai, e é tudo real.
Ministro

-

Exceto no caso, aqui, de um pagamento à Feira em que

está escrito Pagamento fora , 10 (dez) milhões de dólares?'
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Depoente - Ou pode ter sido também valor convertido para reais, que
era em dólar. Podia ter sido, sei (á, 5 (cinco) milhões de dólares, que
equivaleria, na época, a 10 (dez) milhões de reais.
Ministro - Eu vejo...
Depoente - Porque uma planilha toda em reais, eu no posso ter um
valor em dólar ai, porque senâo complica ela toda.
Ministro - Eu vejo aqui, por exemplo, em 2014, aqui já na Conta II,
Posição Pós-ttâIia" que eu suponho que seja o Ministro Guido Mantega,
segundo o senhor afirmou há pouco - 214, pagamento...
Depoente - Dois mil e quatorze, o senhor que d4zer.
Ministro - Estou falando de 2014. PaQarnento à Feira, "16 mil."

que

seriam 16 (dezesseis) milhões de reais.
Depoente - Sim.
Ministro - So pagamentos feitos aqui no Brasil, no é, aqui nesse caso?
Depoente - Nem sempre. Ela tinha direito a 16 (dezesseis) milhões. Eu
podia convencer ela receber 6 (seis) no Brasil e 10 (dez) (á fora, Eu
converteria os 10 (dez) em dólares e pagaria ela lá fora.
Ministro - Mas esses pagamentos aqui, estes sim so diretaniente
relacionados, na medida em que é a posiçào Pôs-Itália, ao Partido dos
Trabalhadores. Seria isso?
Depoente - Mas no diretamente é relacionado à ex-Presidente Diliria.
Podia ser a algum governador do PT que ela queria ajudar, porque ela
quis ajudar e...
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Ministro - Quem? Quem queria ajudar?
Depoente - Com certeza a Presidente Duma queria ajudar, falava com
ijrn ministro dela...

.
Ministro - Mas aqui eu estou falando dos pagamentos à Feira".
Depoente - É 'Feíra" mesmo!

Ministro - Feira" era marketing, no é?
Depoente -

É,

mas ela não fez só campanha para os top presidenoal,

não. Ela fez campanha para muita gente!

Ministro - Em 2014, eu não sei quais foram as campanhas que foram
feitas. Mas de toda sorte esses 16 (dezesseis) milhões pagos em 2014 à
Feir& vieram da posiçâo 'Põs-ItáHa", vale dizer, do crédito ou da conta
corrente do Ministro Guido Mantega, e eram valores especificos para ela, é
isso?
Depoente - Era pra ela! Pra ela pelo trabalho dela! Pra ela não, pra
ele-.

Ministro - E isto é até 31 de março de 2014. E depois,, imagino que
esses.
Depoente - É, as planilhas mais atualizadas, essas eu não tenho,
porque, eu já disse ao senhor, eu já estava fora.

Ministro - Essa é a mais atualizada de todas?
Depoente - Que eu tenho. Não, tem mais atualizada, mas eu não tenho.
Porque essa planilha ficava no sistema lá fora também. Talvez quem
38
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tenha essa planilha mais atualizada é Fernando, que era quem operav
que fazia os lançamentos, era ele que cuidava dela,

Ministro - Ento, em sintese, aqui nesta planilha, na posição, ou melhor
dizendo, na data de 31 de março de 2014, há um pagamento à Feira' de
16 (dezesseis) milhões, que vem da conta, da posição 1'Pós-Itália", que se
seria a conta corrente informal do...
Depoente - Eu só corrigiria uma coisa,

Ministro - Pois não.
Depoente - Não foi um pagamento feito em 31 de março. Essa é uma

posição de 31 de março, mas do que ocorreu até 31 de março,
Ministro - Naquele ano?
Depoente - Sm.

Ministro - Só naquele ano, não é isso? Só em 2014.
%

Depoente - Sim. Perfeito.

Ministro -- Porque aqui está divido por..
Depoente - Por ano.

Ministro - Por ano. Ou seja, nos três primeiros meses do ano...
Depoente - Foi autorizado pagar a ela 16 (dezesseis) milhões por aliurn
trabalho que ela fez para alguém. que o Marcelo autorizou paçar.

Ministro - E aqui, evidentemente, é Caixa 2, não é?
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E esse valor que consta na planilha, aq
quando o senhor raz o lançamento, nâo é valor já pago, é valo
disponibilizado?
Ministro - Não. Aqui, pelo que eu estou entendendo, é pago até 31 de
março de 2014. No é isso?
Depoente - Olha, era lançado no dia que ele me pedia.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas nao necessaliamente des.en...
Depoente - Ainda não. Ia ser desembolsado talvez, aí um mês e meio
ou dois meses. Pelo valor, ia ser um mês e meio, dois meses. Eu tenho
um ditado, doutor, me desculpa colocar isso aqui, mas que diz o seguinte:
quem paga na frente se leva atrás. Ento... Nunca pague ad;antado!
Sempre lance primeiro!
Juiz Auxiliar Eleitoral - Eflt.Or se o lançamento, quer dizer...
Depoente - Lançamento é efetuado no dia que o Marcelo pediu,
Juiz Auxiliar Eleitoral - Marcelo falou: Olha, tem que pagar 16
(dezesseis) milhões à "Feira".
Depoente - Ela vai lhe procurar.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E ai ela vai te procurar, e o senhor ia combinar
como isso ia ser pago.
Depoente - Eu já dizia a Fernando que se preparasse que D. Mânica ia
chegar e que ele ia recebê-la, para poder combinar a forma de
pagamento, e que ele insistisse para tentar pagar o máximo que pudesse
lá fora. Porque pagar no Brasil, para nós, era um trarstorno. Primeiro, eu
40
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,
tinha que comprar reais, e nao é algo que esteja disponve

em\

supermercado, - apesar de que tem supermercado que vende reais.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ou seja, e senhor.., esses 16 (dezesseis)
milhões, o senhor no tem condições de cii7er a periodicidacie e como

f0j

pago, no é?
Depoente - Náo.
Juiz Auxiliar Eleitoral - No tem, entao.
Depoente - Isso está tudo dentro do sistema, tem lá. Mas existe uma
planilha que D. Lúcia, Maria Lúcia entregou, que, no final das contas,
quem pagava era ela. Ela autorizava o prestador de serviço, que
normalmente era Álvaro José Novis,. no Rio de Janeiro e SD Paulo, que
fazia o pagamento. E tem uma planilha, que foi divulgada!
Juiz Auxiliar Eleitoral - Sim.
Depoente - Está na mâo do Nlinlst&io Público. É sà pedir lá! Tem:
'Feira", tá, tá, tá, e tem todos os pagamentos, porque era divisâa

de5se5

valores.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Essa planilha, sim, era exatamente o momento
do pagamento. [ isso?
Depoente - Essa, sirïi, '...) mor'nento do pagamento, porque ali era a
programaçào da semana, a programaço da semana. Essa piariilha foi
apreendida na casa dela,
Juiz Auxiliar Eleitoral - Está certo. Só mais algumas aqui, Sr. Hílberto.
O FernnØ, o senhor faloj que era o tesoureiro do senhor.
41
ADE' .,.

- £epa'mritc 'e

ieç

c.ire'.'i.r 1iVe de

,

SUPbKI0R 1 tIEIN.AL 1* )US 1 IÇA

8954
Depoente - É, era o tesoureiro.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o Sr. Alexandrino, o senhor tinha contato?
Depoente - Tinha contato, porque ele era executivo da empresa e ele
'

razia alguns cDntatos institucionais. Quando ele queria ou tinha se
comprometido a dar alguma coisa a alguém ele pedia a autorização de
Marcelo, e eu pagava.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Hum, hum.
Depoente - Mas sempre era muito pouco, porque Alexandrino não tinha
uma área de operaç.ào na mo dele. Ele nâo tinha o que se beneficiar para
dar em troca algum percentual de alguma coisa. Entendeu? Ai era mais
relaço institucional: ele encontrava alguém, esse alguém pedia a ele um
apoio na campanha, e ele achava que essa pessoa podia ser importante
no futuro, ele pedia a Marcelo, para Marcelo incluir na li5ta de,..
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entao ele era uma porta de entrada para
esse...
Depoente - Ê, era!
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o Luiz Eduardo Soare5?
Depoente - Não, Luiz Eduardo Soares trabalhava comigo!
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o que ele fazia?
Depoente - Eu tinha dois caras: um era Fernando, que, inclusIve, era
ele que chefiava a Ângela e a Maria Lúcia, que eram exatamente as
tesourarias para pagar, e Luiz Eduardo era muito usado em grandes
neQociaçes. Eu vou cftar aqui uma situaçào, no tenho os nomes oara lhe
42
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dizer, por exemplo: foi solicitado, em determinado momento, que pagass&
20 (vinte) milhões de dólares a uma determinada pessoa em Angola. Nâo
paga! Não paga! O senhor nâo faz uma operaçào de 20 (vinte) milhões de
dólares nesse mundo hoje. No mundo de hoje, o senhor nâo faz! Entào o
'

senhor tem que criar vános caminhos para fazer esse pagamento. Você
vai pagar, vai arranjar a forma. Ento, você, por exemplo, cnava um
fundo de investimento, investia naquele fundo, e aquele fundo pertencia a
um offshore. Entâo ali eu já podia ter 5 (cinco) milhões de dólares
investidos. Investia dentro de um banco mesmo, no fundo que o banco
criava, só que era um fundo exclusivo. E aí essa empresa que era dona
desse fundo exclusivo passava para o interessado. Ai ele podia sacar
quando ele quisesse! A conta dessa pessoa, eu me recordo, porque eu
terminei indo, terminei tendo que entrar nessa operaçâo. Eu fui encontrar
com o preposto dessa pessoa, desse angolano, em Lisboa. Era um
português. E eu morei quatro anos em Lisboa, quando eu trabalhei lá,
pela Odebrecht na Pedro Pedroso. Entáo eu fui. Conheci essa pessoa lá.
Essa pessoa disse que a conta dessa pessoa de Angola era rio Banco
Espírito Santo de Dubai. Ento eu fui a Dubai, para abrir uma conta do
meu preposto, que era o Sr. Olivio Rodrigues, de uma empresa dele, e ai,
abrindo essa conta desse preposto, o que é que acontecia? Vamos
admitir: ele abria a conta lá da empresa XYZ. Certo? Dentro de Dubai.
Essa conta XYZ, essa empresa tinha uma outra conta no Banco PKB, que
está em evidência. na Suíça. Certo? E eu tinha a minha conta na Suíça,
nesse mesmo banco, a conta de um off5hore da empresa. Aí eu passava
para ele os recursos da XYZ, num banco na Suíça. Certo? Dentro do
mesmo banco! Ou seja, o processo de compl?ance é muito menos
43
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exigente, porque você está dentro do mesmo banco. Mas ele transferir da
XYZ, na Suíça no Japo ou na China, para a conta XYZ dele em Dubai
também nâo tem nenhum problema, porque é de Chico para Chco. Certo?
Ai o dinheiro chegou em Dubai, na mesma conta que uni interessado
.

angolano tinha. Ai aqui ele transferia, o angolano. Era outro caminho.
Então, o Luiz Eduardo vivia muito nis5o, entendeu? Identificar um novo
banco. Porque nós tivemos problemas de banco chamar e dizer assim: tire
a sua conta daqui, porque você está fazendo essa conta sua de
pagamentos diversos, e eu sou um banco prrvae, nâo faço diversos
pagamentos. Aí a gente tinha que tirar e tinha que conseguir outro banco,
E ele era um dos caras que rodavam um pouco o mundo - certo? - para
conseguir, Entáo era mais ou menos por ai. Fernando não, Fernando era o
tesoureirào, sentava em cima do dinheiro e era quem fazia realmente,.
Juiz Auxiliar Eleitoral - T. Pelo que... pelo depoimento do senhor atê
agora, é urna informaço que eu vou lhe perguntar genericarnente: em
algum dos pedidos, por parte do Marcelo, da conta "italianoTM ou 'PóItaljano, ele identificou algum tpo de participação da Presidente Duma?
Depoente - Não.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Nunca?
Depoente - Nunca.
Juiz Auxiliar Eleitoral - E também...
Depoente - Eu só disse ao senhor que tinha a conta do PMDB porque
tem um e-mail aqui de Marcelo em que ele fala que o PMDB está
atendido; "Com esse pagamento, o PMDB está atendido",
44
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Mas que pagamento era esse?
Depoente - De 10 (dez) rnllhes, que foram doados.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Dez milhões que o senhor comentou na
.

situação do Skaf.
Depoente - É, porque ele era candidato pelo PMDB. Então esta bem
claro aí a..
Juiz Auxiliar Eleitoral - E o nome do Presidente Temer também nunca
surgiu para o senhor como..?
Depoente - No, de jeito nenhum.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Tá. E.,,
Depoente - De presidente nenhum,
Juiz Auxiliar Eleitoral - O senhor recebia basicamente cinomes,
Depoente - Eu recebia solicitações e o codinome e o dia que tinha que
pagar. Se fosse do exterior, a conta; se fosse do Brasil, a praça.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Entendi. Uma tltima pergunta aqui...
Depoente

Muitas vezes eu briçava porque tinha solicitações para

pi-aças que é impossível conseguir, e você ficar transitando com reais por
esse Pais é Joucura também, você vai ser p.ego. A segurança, Senhor
Ministro, era um dos Itens que fazia parte da minha preocupação: evitar a
ser pego. Eu fui a Marcelo algumas vezes. Disse: Marcelo o volume que
está chegando é insano, vai dar problema um dia ou outro,
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Juiz Auxiliar Eleitoral - E o que o Marcelo dizia para o senhor diante
uma provocaçâo dessa?
Depoente - Que ele não tinha soluço, porgue a empresa estava
crescendo, eram demandas que existiam, ele tinha que tentar atender, e

40

que eu tentasse fazer, da forma mais segura possível. E, graças a Deus,
nunca pegaram' Por sorte' Por muita sorte!
Juiz Auxiliar Eleitoral

- E, da mesma forma que nos outros

depoimentos, eu pergunto: como nào tivemos acesso à colaboração, Sr.
Hilberto, há algum outro fato que seja relacionado a financiamento da
campanha Duma/Temer, em 2014, que o senhor tenha conhecimento?
Depoente - Não.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Ministro.
Ministro - Doutor Alckmin?

S

Advogado - Boa tarde. Eu, Excelência, de minha parte, não tenho
perguntas. Mas, como tenho aqui mais três colegas, indago...
Juiz Auxiliar Eleitoral - Alguém tem pergunta? Doutora Marilda?
Doutor Gustavo?
Advogado - O senhor falou numa revista. Se o senhor sabe o nome dela.
Depoente - No sei qual. Ah, é a Revista Técnica.
Juiz Auxiliar Eleitoral - Foi a revista que foi mencionada nos outros
depo i mentos.
Depoente - É, deve ter sido. Eu não sei. Era a Revista Técnica. Eu não
sei.
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Juiz Auxiliar Eleitoral - Por parte do Dr. Gustavo?

Advogado - Vou deixar o Flávio começar hoje, doutor. Esto em quatro
ali. Não, porque eu fico, às vezes eu faço todas as perguntas' Vou deixar

ir

o Flávio fazer!
Juiz Auxiliar Eleitoral - Doutor Flávio.

Advogado

Bom, boa tarde! Flávio Caetano, advogado de Duma

Rou5seff. Eu tenho uma série de perguntas, sim, para fazer ao senhor, Sr.
H 1 be rto.
Depoente - Fique à vontade.

Advogado - Fnrneiro, eu queria entender um pouquinho, já foi bem
falado, sobre como funcionava o seu Departamento de Operações
Estruturadas. Ele pagava só algo não contabilizado, é isso?
Depoente - Só.

Advogado - No havia nada de oflcial?
Depoente - Uhm, uhrn.
Advogado - Sempre foi assim, mesmo antes de 2006?
Juiz Auxiliar Eleitoral - Perdão, Dr. Flávio. Apenas para registro das
respostas: o senhor respondeu hum, humo, com a copo aí. Aqui, nós

entendemos. Mas, amanhã ou depois, quando vamos ouvir,..
Depoente - Só pagamentos não contabilizados.
Ministro - Ou seja, era um..
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Depoente - Os bônu5 eleitorais eram pagos pela tesouraria formal
empresa.
Ministro - Caixa 1 da campanha era pago por um outro departamento, é
isso?
Depoente - Pela tesouraria normal!
Ministro - Pela tesouraria normal.
Depoente - A empresa, que recebia um bônus e que contabilizava e
que está lá contabilizado. E que era colocado no Diário Oficial também
quanto é que cada um deu.
Ministro - Ou seja, no seu setor, só o que era lícito?
Depoente - Como dizem na Bahia, só trepa molequel
Advogado - Defina isso!
Depoente

- só

coisa errada! Moleque no trepa em árvore para poder

roubar, trepa nos muros? Então, só 'trepa molegue!
Advogado - Bom, Sr. Hilberto, a pergunta que eu fiz: isso era assim
também antes de 2006?
Depoente - É. Era um volume bem menor, mas era sempre assim,
Advogado - O senhor apresentou uma planilha aqui, com números de
2006 a 2014, que chegou a 3 (três) bilhões de dólares. É isso?
Depoente - Três bilhâes, trezentos e setenta, se nào me engano!
Advogado - Io é tudo aquilo que foi movimentado pelo seu
departamento?
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