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 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N. 1943-

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123 

DEPOENTE 

Primeira Acareação (Por Videoconferência) 

 

Participaram da inquirição, em Brasília, o Exmo. Sr. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Presidente da Audiência; 

o Dr. Bruno César Lorencini, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 

Eleitoral; o Exmo. Sr. Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Vice-

Procurador-Geral Eleitoral; o depoente Fernando Migliaccio da Silva; e os 

advogados indicados para este ato Drs. José Edmundo Alckimin, Flávio 

Henrique Costa Pereira, Gustavo Kanffer, Marilsa de Paula Silveira e 

Afonso Assis Ribeiro, pelos representantes Coligação Muda Brasil e Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB – Nacional); Drs. Flávio Crocce 

Caetano, Renato Francisco, Danyelle da Silva Galvão e Arnaldo Versianni, 

pela representada Dilma Vana Rousseff; Drs. Gustavo Bonini Guedes e 

Janaína Lusier, pelo representado Michel Miguel Elias Temer Lulia; e Dr. 

Carlos Chagas, pela defesa do depoente; em São Paulo, Marcos, Hilberto 

Mascarenhas Alves da Silva Filho, Dra. Elaine Angel; no Rio de Janeiro, 

                                   
1 Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2 Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 
3 Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
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Alexandre e Benedicto Júnior; e, no Paraná, Marcelo, Luciano Feldens e 

Joana Fonseca de Azevedo, e o Desembargador Xisto Pereira.z 

Os depoentes responderam da seguinte forma ao que lhe foi perguntado: 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Pergunto se o TRE/SP me ouve. 

Advogada (Elaine Angel) — Sim, ouvimos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — É a Dra. Elaine que está aí, não é? 

Advogada (Elaine Angel) — Sou eu e o Dr. Marcos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O Dr. Marcos e o Dr. Hilberto. Boa tarde a 

todos. Dr. Alexandre e Sr. Benedicto no Rio, os senhores me escutam? 

Depoente (Benedicto Júnior) — Escutamos bem, Dr. Bruno, boa tarde. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Boa tarde, doutor. Só vamos aguardar o 

TRE/PR. Sr. Marcelo, boa tarde. O senhor me escuta bem? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Boa tarde. Estou escutando. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Perfeito. O senhor está acompanhado do seu 

advogado aí? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Estou acompanhado do Dr. Luciano 

e da Dra. Joana. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — É que não vejo o Dr. Luciano aí e nem a Dra. 

Joana. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Estão aqui do lado os dois. 

Funcionária – Quer que abra mais um pouquinho? 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Isso, acho que fica bom. E o Desembargador 

Xisto. 

Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira — Isso. Estou às 

ordens aqui para o que precisar. 

Ministro — Senhores, queria agradecer a presença de todos, agradecer o 

Desembargador Xisto por propiciar esta oitiva coletiva por via remota e 

também ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então temos Paraná, 

São Paulo e Rio de Janeiro. Agradecer ao Dr. Luciano Feldens, não o vejo, 

mas sei que está... Agora eu vi, porque estou muito distante da tela. 

Agradecer ao Sr. Marcelo Odebrecht, agradecer ao Dr. Alexandre, a quem 

vejo muito bem, ao Sr. Benedicto, que também vejo bem, e, finalmente, a 

Dra. Elaine e o Sr. Hilberto, vejo ambos muito bem. Se houver algum 

problema de som, por favor, me digam. Às vezes nós notamos, noutras 

vezes não. Esta é uma audiência de acareação, mas não é acareação no 

sentido penal e pejorativo em que se identificam depoimentos que 

faltaram com a verdade, aqui estamos apenas querendo identificar 

questões que não ficaram muito claras, divergências pontuais, e eu 

mesmo tive oportunidade de falar com os eminentes advogados, tanto 

com o Dr. Luciano, como o Dr. Alexandre, para esclarecer a finalidade 

desta oitiva. Como das outras vezes, o Dr. Bruno Lorencini vai conduzir a 

inquirição e repito: especialmente para perguntas, que aqui não estamos 

para repetir todas as oitivas feitas anteriormente, mas apenas para 

esclarecer esses aspectos que ficaram vagos ou causaram alguma dúvida, 

tanto em nós, os juízes, como dos advogados. Doutor Bruno? 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhores, esta acareação tem um ponto 

específico, inclusive nos termos do CPC, o primeiro passo da realização do 

ato de acareação é a definição de qual fato determinado que será objeto 

do ato. E como o Ministro já colocou, na verdade é um universo fático 

enorme, uma complexidade enorme, razão pela qual não estamos 

tratando de divergências, mas sim de dúvidas, chagar a um denominador 

sobre, no caso desta acareação, um fato específico, que é a questão do 

volume de Caixa 2 empregado na campanha da chapa Dilma/Temer em 

2014. Qualquer pergunta que fuja a esses limites, claro que a critério do 

Ministro, este juízo indeferiria por fugir ao escopo do ato. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Se me permite uma, Ministro, 

talvez dizer que o ponto de dúvida está no Caixa 2, acho que está não só 

no Caixa 2, mas no total e no que esse total foi dividido. Então não é 

apenas só o Caixa 2, mas sobre o total. Só para contribuir. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Não é objeto desta acareação a questão do 

jantar, que será objeto da próxima acareação. Ok? Vou fazer a pergunta 

direcionando inicialmente para a testemunha que dará a resposta. Então 

vou iniciar pelo Sr. Marcelo Odebrecht, para situarmos o contexto dessa 

divergência. Sr. Marcelo, em seu depoimento, o senhor relatou a 

existência de uma conta corrente permanente à disposição do partido 

político PT e uma conta que restou denominada como Italiano e pós-

Italiano. Nessa ocasião, o senhor esclareceu que o volume de recursos 

utilizados nessa conta seria de seu controle exclusivo. Pergunto 

inicialmente se o senhor confirma essa colocação que estou fazendo agora 

e, já questionando, qual era o volume de recursos pelo que o senhor se 
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recorda, empregados da conta Italiano e pós-Italiano diretamente na 

campanha eleitoral de 2014 da chapa Dilma/Temer. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Excelência, lembrando que eu disse 

que essa conta corrente que eu tinha não era necessariamente com o PT 

de forma geral, era uma conta corrente que eu tinha com os 

interlocutores dos presidentes. Então essa conta não era de uma relação 

minha com o PT e sim com a presidência Lula, na pessoa do Palocci e na 

presidência Dilma, na pessoa do Guido. Eu comentei que a mando de 

Guido e Palocci em alguns momentos eles pediam para eu fazer doações 

para o PT, mas a conta não era com o PT. Era uma conta que eu 

controlava, era uma conta que obviamente eu tinha alinhado com os 

empresários que iriam fazer os créditos na conta, mas era uma relação 

minha com os empresários, quer dizer, os empresários não tinham 

nenhum envolvimento, fora aquelas duas contrapartidas específicas, que 

foi da conta Italiano... 

Ministro — Empresários da Odebrecht, não é, Sr. Marcelo? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Os empresários da Odebrecht, fora 

os dois que obviamente aprovaram as contrapartidas específicas da conta 

Italiano. Não é nenhum que está aqui presente. Essa questão, quando 

chegou, eu entregue a planilha para os senhores, quando em março de 

2014 existia no somatório das duas contas correntes à disposição da 

presidência do PT, existia naquele momento cento e cinquenta e um 

milhões e alguma coisa disso. Eu até mencionei que eu não sabia se tudo 

tinha sido gasto. Só teria condições de saber isso se eu vice a última 

versal e nem sei se existe. Então, em março tinha à disposição cento e 
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cinquenta. Aí eu mencionei o que eu me lembrava, que era o seguinte: 

tinha mais ou menos dez milhões, que foi doação oficial, saiu desses cento 

e cinquenta, para o comitê da campanha da presidente Dilma. Eu tenho a 

lembrança, mas falei que Alexandrino poderia confirmar, tinha algo como 

cinco a dez milhões que foram para o comitê de campanha nacional do PT 

e que depois foi direcionado para a campanha da Dilma, também sob 

minha orientação e que saiu desses cento e cinquenta milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Sem interromper, desculpa, Sr. Marcelo, esses 

cinco a dez milhões por que via, também Caixa 2? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, não, estou falando oficial. Foi 

oficial para o comitê nacional do partido e depois direcionou para a 

campanha. Então, de maneira oficial, com o nome, digamos assim, das 

empresas da organização Odebrecht saíram, no meu modo de ver, entre 

dez a vinte milhões de reais. Esse valor poderia ser confirmado por 

Alexandrino, porque essas doações oficiais a minha autorização depois 

quem oficializava era o Alexandrino com o Edinho Silva. Aí surgiu a 

questão, que também foi descontado desses cento e cinquenta milhões, 

aquele pedido que o Guido fez para mim, que acabou montando vinte e 

sete milhões de reais mais ou menos, que era para atender os partidos da 

coligação, esses vinte e sete milhões foram operacionalizados a meu 

pedido por Alexandrino ou outros empresários que tinha relação... Foi aí 

que comentei que talvez essa tinha sido a menção feita ao Fernando Reis 

e ao Benedicto Júnior, porque o Benedicto Júnior, como ele tinha uma 

relação com o Cassab, que estava na lista original, depois acabou não 

indo, e o Fernando Reis. Mas esses vinte e sete milhões saíram dos cento 
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e cinquenta, mas eles não foram diretamente para a campanha da Dilma, 

foi para o partido da coligação a pedido do Guido. Eu não sei informar, 

isso o Alexandrino poderia precisar, se esses vinte e sete milhões foram 

Caixa 2 ou caixa um, ou parcialmente um, parcialmente outro. Além disso, 

teve algumas doações de terceiros, entendo eu que oficial de terceiros que 

nós encontramos um meio de reembolsar, eu disse que eu não sabia esse 

montante, mas quer Alexandrino poderia precisar, esses valores também 

sairiam dos cento e cinquenta. E, por fim, tinha o que era Caixa 2 mesmo, 

direto para a campanha da presidenta, o que era destinado a João 

Santana, que quem poderia precisar o que eu autorizei era o Hilberto 

Silva. O Guido me pedia esses valores para o João Santana, eu avisava o 

Hilberto para acertar com o João Santana direcionar. O que eu comentei é 

que eu não sabia de cabeça o montante que foi gasto para João Santana 

relativo à campanha presidencial de 2014 e alertei para o fato de que 

provavelmente alguns desembolsos de 2014 para João Santana 

eventualmente foram autorizados por outros empresários sem relação 

com o Brasil, porque João Santana também prestava serviço ao exterior, 

que eu não tenho conhecimento do detalhe, e também pode ser relativo a 

pagamentos de campanha passada, porque muitas vezes o pessoal pedia 

para acertar com o João Santana, só que o João Santana combinava com 

o Hilberto o pagamento no tempo. Então o que eu não poderia afirmar, e 

alerte, é que, por acaso, eu posso ter... Guido pode ter me pedido o 

recurso para João Santana, eu posso ter concordado, eu posso ter 

passado para o Hilberto e eventualmente até esses recursos nem foram 

desembolsados, pela questão do tempo. Foi isso que no fundo eu 

comentei. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Marcelo, então só para confirmar aqui 

as informações. Da conta “Italiano” e “pós-Italiano” dez a vinte milhões de 

contribuição eleitoral oficial que o senhor teria autorizado. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Estou dizendo que todos os 

desembolsos que saíram da conta “Italiano” foram autorizados por mim, 

foram orientados por mim a pedido do Guido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Perfeito. Esses vinte e sete milhões que seria 

um episódio que apareceram em outros depoimentos da conta de tempo 

de TV. O senhor se recorda se essa razão ficou clara no momento em que 

foi pedido contribuição se era realmente para comprar o apoio de outros 

partidos? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não. Veja bem. Guido me pediu, na 

verdade, Guido tinha me pedido dinheiro para caixa um da campanha de 

Dilma, mais recursos. Eu disse que eu não conseguiria dar além disso, e 

ele veio com a equação de a gente bancar esse apoio. Para mim não foi 

explicitado por Guido a questão do tempo de TV, foi dito que precisava 

para apoiar outros partidos da coligação, compromissos que eles tinham 

com outros partidos da coligação. Essa questão do tempo da TV parece 

que surgiu de uma conversa do Edinho com o Alexandrino e/ou de outros 

interlocutores com os meus empresários. O Guido me disse que já que eu 

não poderia doar caixa um, então se eu poderia assumir compromissos 

que eles tinham com outros partidos, mas não explicitou o motivo desses 

compromissos. Isso veio, parece, de uma conversa do Alexandrino com o 

Edinho. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — E de alguma forma, em relação a esse episódio 

específico, o senhor foi comunicado, tinha ciente de que um dos 

recebedores seria o partido do Ministro Cassab? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Aí foi aquilo que mencionei para o 

senhor. Teve um pedido original do Guido, que era muito maior que os 

vinte e sete, era um total de cinquenta e quatro milhões mais ou menos. 

Tem até um e-mail nosso. Essa questão até suscitou dúvidas e tem um e-

mail meu para o Alexandrino esclarecendo isso. Talvez pudesse ser 

compartilhado. Então, o Guido me pediu originalmente cinquenta e poucos 

milhões, que incluía o PR Antônio Rodrigues 17, o PP Ciro 10 e o Kassab 

PSD 10. Só que esses 37 (trinta e sete) milhões originais acabaram por 

uma questão que não conseguiram operacionalizar. Então, a gente acabou 

não fazendo essa contribuição, nem para o Ciro, nem para o Antônio 

Rodrigues, nem para o Kassab. Eu até tinha avisado a Júnior ou Luiz 

Bueno, não me recordo, que é outra pessoa de nossa relação que tenho 

com Kassab. Um dos dois eu avisei que tinha recebido essa orientação 

para 10 (dez) milhões do Kassab. Até eu acho que tive oportunidade de 

estar com Kassab dizendo isso e depois o Guido acabou operacionalizando 

com outra empresa, quer dizer, outra empresa, que não fomos nós, 

acabou bancando esses 37 (trinta e sete) milhões e a gente ficou com 24 

(vinte e quatro) ou 27 (vinte e sete) milhões, que são os outros que eu 

falei: o Eurípedes Júnior, o Lupi, o Marcos Pereira, o Fábio Tokarski. Foi 

esse que a gente acabou ficando, que dá um total de 24 (vinte e quatro) 

ou 27 (vinte e sete) milhões, mas o Antônio Rodrigues, o Ciro e o Kassab 

vieram no pedido original, mas acabou sendo, segundo fui informado por 
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Guido, como eu não consegui operacionalizar a tempo, outra empresa, 

que eu não sei qual é, assumiu esses custos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, esses 27 (vinte e sete) milhões desse 

episódio e depois o senhor mencionou doações de terceiros. Essas 

doações de terceiros seria o caso da utilização da empresa Petrópolis para 

efetivar contribuição via Caixa 1? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Pelo que eu entendo, eu não posso 

assegurar se era tudo Petrópolis, porque o que eu entendo é o seguinte: 

esse assunto a gente nunca tinha usado, essa questão de terceiros, só 

que face à demanda que havia por mais doação oficial, a gente não 

conseguia, porque a gente já tinha estabelecido um limite, aí sim, eu em 

conjunto com os outros empresários da organização inteira, nós já 

tínhamos estabelecido um limite global para todas as campanhas oficial de 

120 (cento e vinte) milhões, mais ou menos. Quer dizer, então, esse é o 

limite oficial para todas as campanhas, que incluía as campanhas 

presidenciais. Dado que a gente já estava com esse limite esgotado e 

continuava a vir demanda por Caixa 1, quer dizer, por doação oficial e nós 

não conseguíamos, como Odebrecht, mais fazer, nós encontramos 

terceiros que fariam a doação oficial e nós reembolsaríamos eles. Isso 

ocorreu, se não me engano, a partir de julho e agosto e eu deduzo que 

uma parte disso, que eu não sei o montante total, acabou sendo também, 

indo para campanha presidencial. E o que foi para campanha presidencial 

foi descontado da conta “Italiano”, conta “Pós-Itália”. O resto eu não 

tenho conhecimento. Não foi autorizado por mim. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — E já aproveitando, porque daí o senhor 

mencionou, o senhor não lembra, não consegue definir exatamente o 

valor da doação Caixa 1 via terceiros e acredito que também o senhor não 

consiga definir o valor, mas pergunto, de qualquer forma: Caixa 2 para 

Monica Moura, o senhor consegue definir o valor que ingressou na 

campanha de 2014 pela conta Pós-Italiano? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, eu não consigo dizer. Eu sei 

que eu me lembro que houve pedidos do Guido de montantes razoáveis. 

Eu estou falando aqui 10 (dez), 20 (vinte) milhões, 30 (trinta) milhões. Eu 

me lembro que eram montantes razoáveis para... 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Marcelo, por favor, que moeda esse 

valor? Dólares ou reais. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Reais. Montantes que falava... houve 

dois, três pedidos, talvez. Eu não me recordo, mas sei que houve pedidos 

durante a campanha para o João Santana e, quando ocorria isso, eu 

passava para Hilberto para operacionalizar o pagamento. O que eu não sei 

dizer, eu nem me recordo o montante — Hilberto deve ter essa 

informação ou as pessoas que trabalhavam com ele — e eu também 

alertei para o fato de que, eventualmente, como a gente tinha, digamos 

assim, um fluxo com o João Santana de coisas passadas, eventualmente, 

aquilo que foi acertado para 2014 pode nem ter sido desembolsado em 

2014. Até comentei. Provavelmente, alguma coisa foi, porque ele não tem 

como bancar toda uma campanha 2014 sem receber alguma coisa, mas 

provavelmente também alguma coisa ele sempre deixava para receber no 

final. Internamente, a gente dizia que o custo ele recebe durante a 
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campanha. Eventualmente, o lucro ele deixa para depois. Eu não sei 

precisar. Talvez o Hilberto ou o Luiz Eduardo ou Fernando possam precisar 

quanto foi efetivamente desembolsado para João Santana em 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E agora chegando também ao ponto que talvez 

tenha suscitado as dúvidas que justificaram a acareação e é um ponto que 

daí eu vou trazer também o Sr. Benedicto. O senhor se referiu, Sr. 

Marcelo, a que foi realizada uma reunião para definição de um valor global 

que a Odebrecht doaria para as campanhas eleitorais de 2014. Aí eu 

pergunto: nessa reunião, esse valor global era para atender todas as 

campanhas do país naquele momento? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Essa responsabilidade eu puxava 

para mim, porque era o seguinte: a minha preocupação era qual era a 

exposição que a Odebrecht teria como doadora oficial, somando todas as 

empresas. Não era só ele que era envolvido, mas a pessoa que me 

ajudava depois a coordenar com os outros empresários para segurar esse 

limite que eu (...) era o Júnior, porque a CNO era uma das grandes 

doadoras. A outra grande doadora oficial era Braskem. Portanto, na 

verdade, quem acabava... eu acabava conversando mais com o Júnior e 

com o pessoal da Braskem, porque eram os dois grandes doadores 

oficiais. O cuidado que eu tinha era o seguinte: eu acho que a gente 

começou — Júnior pode lembrar — a campanha com talvez 70 (setenta), 

80 (oitenta). Aí a gente foi subindo, porque a demanda foi aumentando. E 

acabamos, no final do segundo turno, com uns 120 (cento e vinte) 

milhões de doação oficial. Esse limite eu ia autorizando aumentar em 

função do (...) e o cuidado que eu tinha e Júnior às vezes trazia para mim 
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como estava a situação geral ou a pessoa que estava cuidando da 

campanha na época — acho que era o Borba — me trazia o seguinte: ele 

compilava as informações das várias empresas. O cuidado que a gente 

tinha era a distribuição. Era mais ou menos... não me recordo bem, mas a 

gente tinha o cuidado de ser talvez um quarto para o PMDB, um quarto 

para o PSDB, um quarto para o PT e um quarto para os outros partidos. 

Então, a gente tentava fazer uma doação oficial mais ou menos que 

demonstrasse uma posição equilibrada. Essa doação oficial global, sem 

entrar no mérito para quem foi... minha preocupação era o global e mais 

ou menos quanto seria para cada partido. Eu não entrava no mérito de 

quem estava recebendo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E esses 120 (cento e vinte) milhões de valor 

global que o senhor colocou só para contribuição oficial? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Para todas as campanhas do Brasil, 

incluindo a presidencial. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas pela via oficial, contribuição contabilizada. 

Minha pergunta é a seguinte: existia um valor global, além desse, para as 

contribuições oficiais que o senhor falou de 120 (cento e vinte) milhões, 

existia um valor global para todas as campanhas que incluísse aí também 

volume de Caixa 2 e volume de contribuição de terceiros que o senhor 

mencionou no caso aí, por exemplo, da Petrópolis? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Aí não teria como ter, porque o 

Caixa 2, o que havia era responsabilidade de cada empresário. Então, por 

exemplo, o que eu sabia e o que eu autorizava era o Caixa 2, no meu caso 

específico, envolvendo as campanhas presidenciais, por exemplo, no caso 
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do João Santana. Os empresários do Brasil inteiro que autorizaram Caixa 

2 assumiam o custo. Ninguém tinha esse valor global. O valor global de 

Caixa 2 não existia. Esse controle não existia. Cada empresário que 

quisesse fazer Caixa 2 fazia por conta e risco próprio. Eu não acho que 

tem um empresário... talvez... eu acho que nem o pessoal do Hilberto é 

capaz de diferenciar, dentre vários pedidos de pagamentos não 

contabilizados do ano, o que é Caixa 2 e o que são outros pagamentos. Na 

verdade, teria que pegar os relatos, digamos assim, de todos os 

empresários, somar e vamos encontrar o montante de Caixa 2 de 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Perfeito. Então, chegamos exatamente no 

ponto que há uma dúvida em relação ao que foi objeto do depoimento do 

Sr. Benedicto, que agora eu vou direcionar a questão diretamente lá para 

o Rio de Janeiro. Senhor Benedicto, pelo audiência que nós tivemos, nessa 

reunião para definir os valores globais, além dos 120 (cento e vinte) 

milhões que seria para contribuição oficial e aí, nesse ponto, não há uma 

divergência, o senhor mencionou — e aí o senhor tem a total liberdade de 

revisar o que depôs ou dizer que era isso mesmo, enfim, esclarecer — um 

valor, além dos 120 (cento e vinte) milhões, o senhor mencionou lá um 

valor global de 200 (duzentos) milhões e, nesse valor global de 200 

(duzentos) milhões, o senhor subtraiu os 120 (cento e vinte) milhões de 

contribuição eleitoral oficial e aí fez uma distribuição ali entre os 80 

(oitenta) milhões restantes, mais ou menos dizendo ali — agora não vou 

saber exatamente o valor — 40 (quarenta) milhões de Caixa 2 para todas 

as campanhas e 40 (quarenta) milhões para contribuição de via de 

terceiros, enfim, o caso lá da Itaipava, que o Ministro até chama de 

“barriga de aluguel”. O senhor, nesse momento, esclarece esse aspecto 
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para nós? Foi isso mesmo? Em relação a esse aspecto, por favor, gostaria 

de ouvi-lo. 

Depoente (Benedicto Júnior) — Excelentíssimo, naquela audiência, o 

que eu coloquei para vocês foi que o desenho que nós tínhamos em 

determinado momento, junho e julho da campanha, é que nós tínhamos 

uma demanda de 120 (cento e vinte) milhões, que era o máximo que nós 

iríamos fazer de doação oficial, onde a gente já tinha uma expectativa que 

90 (noventa) seria usado no primeiro turno e 30 (trinta) milhões no 

segundo turno. Havia uma leitura de que existiam outras demandas para 

o mesmo pleito que, na nossa cabeça, montavam 80 (oitenta) milhões, 

que, na minha leitura, eram divididos em 40 (quarenta) milhões que nós 

íamos usar a barriga de aluguel, conforme o Ministro bem colocou aí, e 

que eu pessoalmente conversei com o empresário da Itaipava, para que 

ele avaliasse se havia disponibilidade, na capacidade dele, de fazer essa 

doação, para depois eu me acertar com ele, e eu enxergava, naquela 

data, 40 (quarenta) milhões de Caixa 2. Era um desenho, vamos dizer 

assim, inicial de uma estrutura de contribuição. Eu não sei que número 

chegou no final, até porque esse desenho que eu enxergava, na parte 

oficial, constavam as campanhas presidenciais, porque elas teriam que 

sair das empresas e eram oficialmente registradas. Eu não consigo 

administrar e enxergar na minha posição daquela data o que foi feito de 

Caixa 2 para campanha presidencial, dentro de valores que eu não 

acompanhava e não controlava. Então, eu reafirmo: o desenho que eu 

enxergava era de 200 (duzentos) milhões; 120 (cento e vinte) para todas 

as campanhas, incluindo as presidenciais, oficialmente doados pelas 

empresas, CNPJs da Odebrecht e eu enxergava 80 (oitenta) milhões: 40 
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(quarenta) milhões vindos da Itaipava, como “barriga de aluguel” nossa, e 

40 (quarenta) milhões sendo usado de Caixa 2. Essa era a minha visão. 

Eu reafirmo para o senhor: eu não tinha a visão dos compromissos ou dos 

pedidos que eram feitos para as campanhas presidenciais para Caixa 2. Eu 

não tinha essa leitura. Não era discutido comigo isso. 

Ministro — Aqui fica muito claro aquilo que eu disse no início, que não se 

trata propriamente de inverdades de ninguém. É simplesmente de 

percepções localizadas. O Sr. Marcelo tinha uma percepção daquilo que 

estava sob seu domínio imediato. O Sr. Benedicto tinha uma percepção 

daquilo que estava sob seu domínio, sob seu conhecimento. Eu queria 

fazer umas poucas perguntas, mas antes agradecer a presença da Dra. 

Juliana Fonseca de Azevedo, que deve estar aí com o Dr. Marcelo. Não sei 

se está. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — É Dra. Joana. 

Ministro — Ah, Dra. Joana. Então, seja muito bem-vinda. Eu não a saudei 

no momento oportuno, porque não havia visto.  

Advogada (Joana Fonseca de Azevedo) — Obrigada, Ministro. 

Ministro — Apenas para entender os números agora. Esse valor 

aproximado de 151 (cento e cinquenta e um) milhões de reais — vamos 

chamar de conta “Pós-Italiano” —, valor em março de 2014. Pelo que 

entendi, foi deste valor, Sr. Marcelo, que saíram todas as contribuições 

para a campanha presidencial da chapa Dilma-Michel Temer. Estou 

correto? 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) — Todos os valores — e aí me permita 

explicar, porque eu acho talvez importante. A doação oficial para o comitê 

da campanha da Presidente Dilma; as doações oficiais para o partido que 

foram direcionadas para a Dilma; o apoio que foi dado às Coligações, 27 

(vinte e sete) milhões; os valores que os terceiros, incluindo Itaipava, 

doaram para a campanha oficial de Dilma e que nós reembolsamos; e os 

valores de Caixa 2 para João Santana. 

Depoente — Tinha disponibilizado, até março, existia um valor limite, 

que, com certeza, não chegamos a isso. Mas existia o limite de 150 (cento 

e cinquenta). Quanto foi efetivamente doado e desembolsado, talvez 

Alexandrino pode dar uma informação do Oficial e do Terceiros, e o Beto 

Silva pode dizer qual foi o valor dado ao João Santana. E, com isso, fecha-

se a conta de quanto, efetivamente. Mas tudo saiu dos 150 (cento e 

cinquenta), que tinham origem em duas contas: “Pós-Itália” e “Italiano”. 

Ministro — Eu agradeço. E uma outra pergunta: neste total de cento e... 

vamos arredondar para 150 (cento e cinquenta) milhões. Embora o 

senhor tenha dito que, a rigor, eram 151 (cento e cinquenta e um) 

milhões. Eu repito a pergunta: neste valor de 150 (cento e cinquenta) 

milhões estavam 100 (cem) milhões de recursos novos e 50 (cinquenta) 

milhões remanescentes daquele acerto de 2009, salvo engano. Essa 

conta, eu havia feito em Curitiba também. Apenas para, nesse contexto, 

ficar bem claro. Esta minha percepção está correta?  

Depoente — Preciso! O senhor foi preciso! Está correto, Excelência! 

Ministro — Muito obrigado! Então, agora uma outra pergunta: desses 

150 (cento e cinquenta) milhões, pelo que eu entendi, saíram tanto os 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

18 
AIJE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF – Primeira Acareação                               Data: 10/3/2017 
 

valores do Caixa 1, ou seja, contribuições oficiais, como contribuições de 

Caixa 2 para a própria campanha, contribuição numa espécie de “barriga 

de aluguel”, o caso Itaipava, e também os valores gastos com a compra 

de tempo na TV pelos partidos listados. Está correta a minha leitura? 

Depoente — Esse ponto é que eu confirmei o seguinte: de minha parte, o 

que Guido falou para mim era a questão do compromisso que ele tinha 

com os partidos da coligação. Essa questão do tempo de TV surgiu numa 

discussão do Edinho Silva com o Alexandrino. Eu não me lembro se eu 

estava presente ou não. 

Ministro — Não, este ponto está claro. Eu não estou dizendo que foi o 

senhor que falou.  

Depoente — Perfeito. 

Ministro — Eu vou até refazer a pergunta, porque o senhor tem razão. 

Não foi o senhor que falou isso. A minha pergunta então é, refazendo, se 

nesses 50 (cinquenta) milhões estavam... 

Depoente — Cento e cinquenta. 

Ministro — Cento e cinquenta milhões estavam os primeiros 10 (dez) 

milhões de Caixa 1, contribuição oficial; depois de 5 (cinco) a 10 (dez) 

milhões ao Partido dos Trabalhadores, que repassou ao comitê da 

campanha; 27 (vinte e sete) milhões para partidos da coligação; a 

“barriga de aluguel” em valor que aqui eu não tenho, e Caixa 2 mesmo, 

que seria ao João Santana e outros pagamentos eventualmente feitos. 

Essa leitura do seu depoimento em Curitiba e, agora, das suas 

observações iniciais está correta? 
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Depoente — Está correta, Excelência, e quem pode precisar o valor do 

Caixa 1 e a doação via terceiros, e da coligação, os 27 (vinte e sete), é o 

Alexandrino, que é quem operacionalizou, sob minha orientação; e quem 

pode precisar o valor do Caixa 2 para João Santana é Hilberto Silva ou 

alguém da equipe dele, que o fez sob minha orientação. 

Ministro — Em relação ao Caixa 1 não há problema, porque são 

informações oficiais. Quanto às doações da Petrópolis também não há 

problema ou grandes dificuldades, porque elas foram legalizadas via Caixa 

1, só que de outra empresa. Dúvidas que eventualmente existirem ficam 

nesses outros números. Eu estou satisfeito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, só para continuar, e aí trazendo, só para 

encerrar o Sr. Benedicto e o Sr. Hilberto, Sr. Benedicto, então, quando o 

senhor falou naquele número de 40 (quarenta) milhões - e eu estou 

afirmando o que eu entendi do seu posicionamento -, esses 40 (quarenta) 

milhões, esses 80 (oitenta) milhões daquele valor global de 200 

(duzentos) milhões que o senhor imaginou, subtraindo 120 (cento e vinte) 

milhões... 

Ministro — Não, o valor de doação oficial, pelo que eu entendi, foi 120 

(cento e vinte) milhões, e ficariam 80 (oitenta) dessas contribuições 

paralelas, o que daria o total de 200 (duzentos) milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Isso. É exatamente o que ele já tinha colocado. 

Isso, ele já tinha afirmado. Então... 

Ministro — A pergunta é: esses 200 (duzentos) milhões eram para todo o 

País e para todos os candidatos. Seria isso? 
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Depoente (Benedicto Júnior) — No desenho que eu via, e aí volto a 

afirmar, doutor, o Caixa 2, até porque tinham compromissos que eram 

extra à campanha, porque havia uma conta corrente que eu não 

administrava, eu não conhecia, os 40 (quarenta) milhões que eu 

enxergava era para todas as campanhas. Então, se o senhor olhar os 

números que Marcelo está colocando que foram acertados entre apoio à 

coligação, apoio a João Santana, eles ultrapassam os 40 (quarenta) que 

eu enxergava, porque era uma situação que extrapolava aquela discussão 

da campanha em si. Tirando isso, eu acho que o resto está tudo claro, 

doutor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, Sr. Benedicto, é exatamente este o 

ponto: não se confundiam... quer dizer, nessa projeção que o senhor fez 

de 40 (quarenta) milhões, de nenhuma forma o senhor embutiu a relação 

que decorria dessa conta “Italiano” “Pós-Italiano”, que era administrada 

exclusivamente pelo Sr. Marcelo, correto? 

Depoente (Benedicto Júnior) - Correto. O senhor está correto com a 

leitura. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, essa projeção que o senhor fez de 80 

(oitenta) milhões, e aí dividido entre Caixa 2 e essa contribuição “barriga 

de aluguel”, foram números que o senhor conhecia pela demanda que o 

senhor conhecia da Odebrecht, pela demanda política que o senhor 

conhecia como Líder Empresarial da construtora. É isso? 

Depoente (Benedicto Júnior) — Perfeito, doutor. Era o desenho que eu 

enxergava nas campanhas estaduais e alguma reserva que já era feita no 

oficial para a campanha presidencial. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, em nenhum momento, o senhor afirma 

que o valor de Caixa 2 que efetivamente foi empregado pela Odebrecht na 

campanha eleitoral de 2014 foram 40 (quarenta) milhões de reais. 

Depoente (Benedicto Júnior) — Eu confirmo. Não foram esses 

números. Pelo que eu leio aqui agora, parece um número maior. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Muito bem. E aí eu trago o Sr. Hilberto para 

novamente - já aproveitando o Sr. Hilberto - para voltar a essa questão. O 

senhor estava lá à frente do setor de Operações Estruturadas, em que 

operacionalizava, enfim, que era o braço aí da Odebrecht, para efetivação 

desse pagamento de Caixa 2. Senhor Hilberto, novamente tentando 

recorrer à memória do senhor e à atuação do senhor lá em 2014, ok? Na 

distribuição de valores que seriam de Caixa 2, para a campanha da chapa 

Dilma/Temer, e pelo que o senhor falou no seu depoimento, esse Caixa 2 

se referia especialmente ao codinome “Feira”, que seria o codinome da 

Sra. Mônica Moura. Voltando lá a 2014, pelo que o senhor consegue 

determinar quais os valores que teriam sido destinados, a título de Caixa 

2, para a “Feira”, em 2014? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) — Doutor 

Bruno, naquele período de campanha, mas não só para a campanha, 

desembolsamos algo em torno de 40 (quarenta) milhões. Mas, durante a 

campanha, não se parou de solicitar pagamentos de Caixa 2 da rotina, do 

dia a dia. Os saques continuaram acontecendo. E eu, também, volto a 

dizer ao senhor que eu não sabia para quem ia o recurso. Com relação a 

D. Mônica Moura, a única afirmativa que eu posso fazer é que eu tenho 

um e-mail de Marcelo que me pede para entrar em contato com ela, 
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afirmando que ela teria mais um direito a 20 (vinte) milhões. Isso existe, 

existe um e-mail. Agora, outros pagamentos foram feitos para outros 

candidatos, fora de campanha, porque as obras continuavam e as 

solicitações rotineiras também continuavam. Mas, naquele período, 

gastou-se alguma coisa como 40 (quarenta) milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas esses 40 (quarenta) milhões a que o 

senhor se refere, foram 40 (quarenta) milhões destinados à campanha de 

2014, o senhor chega a esses números a partir de qual raciocínio? É uma 

soma do que o senhor teria destinado ao codinome “Feira” ou é uma 

percepção do senhor acerca do volume que foi movimentado? Não sei se 

eu estou sendo claro na pergunta, mas eu quero entender como o senhor 

chegou a esse número de 40 (quarenta) milhões. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) — Está sendo 

claro. É uma percepção, porque, como eu tinha 20 (vinte) autorizados por 

Marcelo, a minha percepção é que se gastou outros 20 (vinte). Mas não 

foi para a campanha de presidente. Foi para várias campanhas de 

governadores, senadores e outros mais, solicitações dos executivos da 

construtora, principalmente, que estão espalhados no Brasil inteiro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E o senhor inclui nesse valor... E aqui para ficar 

claro, porque o Sr. Marcelo acabou de relatar o episódio de 27 (vinte e 

sete) milhões, que foram valores aí distribuídos para alguns partidos 

políticos, via Caixa 2, por intermédio do Sr. Alexandrino. Nesses 40 

(quarenta) milhões, nesse raciocínio que o senhor acabou de me dizer, o 

senhor estaria incluindo esses 27 (vinte e sete) milhões que o Alexandrino 

teria solicitado? 
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Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - Não. 

Marcelo, pelo que eu entendi, afirmou que teve um gasto de 27 (vinte e 

sete), mas não entendi que ele tenha afirmado que os 27 (vinte e sete) 

todo tenha sido de Caixa 2. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Entendi. Mas o senhor não estava esperando 

esse evento do Alexandrino nesse cálculo de 40 (quarenta) milhões aí que 

o senhor... a sua percepção de 40 (quarenta) milhões, não é? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) — Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E nem tampouco, e aí acredito que não 

mesmo, porque foi a “barriga de aluguel”, que a gente está se referindo 

aqui à questão da Petrópolis, também, como foi contribuição oficial à 

Petrópolis, esse reembolso à Petrópolis, se é que ocorreu, também não é 

um fato considerado pelo senhor para dizer que foram 40 (quarenta) 

milhões. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) — Não, não 

foi reembolsado pelo meu Caixa 2. Isso foram várias formas de 

reembolso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Entendi. Muito bem. Está bom. Para mim ficou 

bem claro o contexto. Pergunto... 

Ministro — Só mais uma pergunta ao Sr. Marcelo: se este e-mail ao qual 

se refere o Sr. Hilberto, cuidando especificamente da Sra. Mônica Moura, 

se esse valor era para utilização, ou melhor, para pagamento dos seus 

serviços feitos na campanha presidencial, aqui no Brasil. 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) - Ministro, tudo o que o Minsitro Guido 

me pediu, a partir de maio de 2014, era referente à campanha 

presidencial. Antes disso, eu me lembro que ele tinha pedido um valor, se 

eu não me engano, o último recurso que ele pediu para João Santana foi 

para campanha... teve campanhas anteriores municipais, e o João 

Santana... Mas tudo o que eu pedi e se esse e-mail é depois de maio de 

2014, ele é com certeza campanha presidencial, porque o Guido, a partir 

de maio de 2014 não me pediu mais nenhum recurso para João Santana 

que não seja campanha presidencial. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - O e-mail a 

que eu me referi que Marcelo passa para mim, falando que eu tinha que 

avisar a D. Mônica que ela teria mais 20 (vinte) milhões foi de agosto. 

Ministro - Então foi campanha presidencial. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Agosto desse ano. 

Ministro - Agosto de? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) - Primeiro de 

agosto de 2014. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) - Campanha presidencial, portanto. 

Ministro - Pelo que eu entendi, então, pagamentos feitos por serviços 

prestados pela Sra. Mônica Moura e João Santana a campanhas 

presidenciais de outros países não sairiam da conta “Italiano” ou “Pós-

Italiano”. Porque hoje foi mencionado aqui que a campanha de El Salvador 

teria sido um pedido do Partido dos Trabalhadores. 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) - Em 2008, 2009, isso, eu me (...) 

Houve dois pedidos pontuais naquela época para a campanha presidencial 

de El Salvador, que era do João Santana. Ou seja, através de Palocci, ele 

me solicitou um recurso para campanha de El Salvador através do João 

Santana e houve um pedido, também de Palocci, que não tem a ver com 

João Santana, para campanha de Humala, no Peru. Em 2008/2009. Esses 

foram os dois únicos pedidos para campanha presidencial. Aí, depois, João 

Santana se envolveu em campanhas presidências no exterior em países 

que nós atuávamos, mas, de alguma maneira, ou ele diretamente ou 

através do próprio candidato, alguns dos nossos empresários possam ter 

feito algum tipo de acordo, mas aí eu desconheço o acordo, não me 

envolvi. Sei, tomei conhecimento depois que houve para Panamá e 

Angola, foram os dois que eu tive conhecimento. Depois, não posso 

assegurar que teve outro. Mas aí não teve nada a ver nem comigo nem 

com a conta Italiano, pós-Itália. 

Ministro — Portanto, tirante as duas exceções de El Salvador, ainda 

antes de 2010, e do Peru, antes de 2010, nenhum recurso pago à 

Senhora Mônica Moura seria para serviços prestados a campanhas no 

exterior. Essa percepção que eu tive do seu depoimento está correta? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Está correta. A partir de 2010 houve 

pedidos do Guido apenas para a campanha de 2014 e houve para alguns 

candidatos no Brasil, campanha municipal de 2012, ou, eventualmente, 

algum candidato que o João Santana apoiava, mas era no Brasil, 

candidaturas do PT no Brasil. 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) — O senhor Hilberto tem alguma coisa 

a acrescentar a esse respeito. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) — Não, senhor. Estou de pleno 

acordo com o que Marcelo colocou, que uma coisa era a conta Italiano e a 

outra coisa era campanha no exterior. A solicitação de campanha no 

exterior era feita pelo empresário do país no exterior. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O juízo, por ora, está satisfeito. Pergunto ao 

Dr. Alckmin se tem alguma questão. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — Fiquei com duas pequenas 

dúvidas. Pelo que entendi, e aí peço ao Senhor Marcelo Odebrecht para 

confirmar, a conta pós-Itália, que sucedeu a conta Italiana, na verdade 

representava um valor de crédito, e não era, evidentemente, recursos 

financeiros. É como se faz no orçamento. Há um crédito a disposição, mas 

ela só irá ser movimentada de acordo com os pedidos. Seria isso? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — O senhor está certo. Nessa conta 

pós-Itália, foram alinhamentos que eu tive com dois executivos do Grupo 

Odebrecht, no caso específico, o Presidente da Braskem e o Presidente da 

Odebrecht Especializações face às demandas que eram ocorridas por ele 

na minha agenda e face que a construtora já esta bancando a campanha 

do Aécio e do Eduardo, eu alinhei com eles que eles teriam então 

disponibilizado o montante que eu estimava da ordem de cem milhões de 

reais que poderiam ser gasto na campanha de 2014. Então, esse era um 

valor que eu tinha já alinhado internamente que essas duas empresas 

desembolsariam para a campanha 2014 se necessário fosse. Para a 

campanha da Dilma de 2014. 
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Advogado (José Eduardo Alckmin) — A segunda dúvida que eu tenho, 

e confesso que talvez seja uma questão para os três, é a seguinte: foi 

falado aqui, pelo Sr. Hilberto, que 20 (vinte) milhões de reais teriam sido 

destinados à Senhora Mônica Moura. Mas também foi dito aqui, me 

lembro de o Sr. Alexandrino ter dito isso, que o dinheiro dos partidos que 

foi estimado em torno de 27 (vinte e sete) milhões teria sido 

exclusivamente com dinheiro de Caixa 2. Gostaria de ouvi-los, porque se 

fala em gasto de 40 milhões no total, mas 20 (vinte) milhões com 27 

(vinte e sete) milhões daria um excesso de 7 (sete) milhões. Só gostaria 

de esclarecer esse ponto. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) — Permita-me, Excelência. Marcelo, 

permita-me. Como eu disse quando fiz meu depoimento aí em Brasília, eu 

não sabia para quem ia o recurso. Eu recebia uma solicitação através de 

codinomes. Então, se Alexandrino fez a afirmativa de que ele solicitou 

recursos para a campanha, ele pode confirmar isso, eu não posso, porque 

eu não sei para que ia o recurso. Não sei se ficou claro. Eu atendia a 

solicitação através de codinomes, eu não sei quem eram as pessoas. E 

atendia as solicitações para campanhas, empresariais e outras 

solicitações. Então, não posso lhe confirmar quanto o Alexandrino me 

pediu e se pediu. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — Não sei se o Sr. Marcelo 

Odebrecht tem alguma informação a respeito. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Excelência, essa questão do Caixa 2, 

ninguém na empresa sabe, efetivamente, o Caixa 2 global, porque cada 

empresário... A partir do momento que existia vários empresários na 
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organização que tinham autorização para fazer pagamentos não 

contabilizados, e esses pagamentos não contabilizados, como expliquei, 

iam desde pagamento de bônus para executivos a pagamento, 

eventualmente, até de milícias, passando por Caixa 2 e várias outras 

questões, inclusive contas, às vezes, de empresas que nós não queríamos 

aparecer. O pessoal das operações estruturadas nem sempre eles, eles 

sabiam que havia um pagamento, um pedido, eventualmente não sabiam 

qual era a finalidade, agora, no acordo, entendo eu, de leniência que a 

empresa fez, ela conseguiu achar vários documentos que comprovam o 

total de Caixa 2 desembolsado no período de 2014. Mas essa informação 

nenhum empresário sozinho vai ter. Ela vai ter que vir da soma dos 

relatos individuais e, de certo modo, que estão contidos no acordo de 

leniência da empresa. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — De minha parte, Excelência, 

estou satisfeito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Doutor Flávio tem alguma? 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — Temos uma pergunta 

para o Sr. Hilberto. Senhor Hilberto, o senhor sabe me dizer qual foi o 

saldo final da conta Itália ao término do período de pagamentos. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — Ministro, pela ordem. 

Dr. Bruno, eu gostaria que o senhor indeferisse a pergunta porque não é o 

escopo dessa audiência de acareação. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Por favor, repete a pergunta, Dr. Flávio. 
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Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — A pergunta é saber qual 

é o saldo final da conta Itália. Para poder acertar os valores que foram 

ditos aqui para esclarecer, nós sabermos o saldo vai poder ajudar-nos a 

esses cálculos dos valores pagos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Saldo da conta... 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — Saldo da conta Itália ao 

final da campanha. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Permita-me corrigir a advogada, eu 

acho que é verdade. Acho que se a gente sabe o saldo ao final de 2014, a 

gente sabe efetivamente quanto foi gasto dos 151 (cento e cinquenta e 

um) milhões que estava disponibilizado. Essa informação é informação 

precisa de quanto foi desembolsado da campanha de 2014. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Eu acho que é pertinente sim, Dra. Elaine, 

porque queria ou não, estamos discutindo aqui uma discussão ampla de 

valores. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) — Eu não sei o valor. Está dentro 

daquele formulário que foi apresentado. Agora, eu de cabeça não posso 

fazer nenhuma afirmativa. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Doutor Gustavo, representando Michel Temer. 

Senhor Marcelo queria complementar algo? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Se eu puder ajudar para chegar 

nesse valor, é pegar as...acho que a empresa tem condição de obter esse 

valor que é a doação oficial para a Dilma, que acho que foram dez 

milhões; a doação oficial para o Partido dos Trabalhadores, que foi cair na 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

30 
AIJE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF – Primeira Acareação                               Data: 10/3/2017 
 

dela. Os 27 (vinte e sete) milhões que, segundo Alexandrino, foi quase 

todo Caixa 2. O valor que a Itaipava doou para a campanha da Dilma e o 

valor que deve estar nas informações dos relatos do pessoal do Hilberto, 

quanto é que foi desembolsado para João Santana, por conta da conta 

Italiano nesse período, que foram pelo menos vinte milhões. A soma disso 

dá o valor que foi gasto. E acho que a empresa consegue dar essa 

informação. Ela está dispersa, mas consegue chegar a ela. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Antes de tudo vou saudar meu 

Presidente, Desembargador Xisto Pereira, soldado bom bate continência, 

não Presidente. Senhor Marcelo, especificamente, na conversa que houve 

com o Ministro Guido Mantega por ocasião daquela situação dos partidos. 

O senhor relatou aqui que ele não tratou de tempo de TV, só pediu um 

ajuda aos partidos. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando ele lhe 

fez o pedido de contribuição, Caixa 1, para a campanha presidencial ou já 

mencionou a ajuda aos partidos nesse primeiro pedido? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, o pedido original foi...a essa 

altura já tinha me comprometido com os quinze milhões, nem isso quinze 

milhões porque uma parte foi depois. Então, já tinha me comprometido 

com o valor oficial, que a essa altura eram uns dez milhões, já tinha me 

comprometido a disponibilizar o que fosse necessário a João Santana 

dentro do limite das contas. Aí ele veio me fazer um pedido de mais 

doação oficial para o Edinho. Eu disse: “Ministro, eu não consigo fazer 

mais doação oficial, posso atender dentro do limite aí que estou 

estimando, posso atender mais João Santana.” Ele falou: “Não, João 

Santana, não é o que preciso agora. O que eu preciso agora é mais 
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dinheiro oficial para a campanha”. E eu disse: “Não consigo”. Aí, nessa 

mesma conversa ele vem: “Então, você me consegue resolver um outro 

problema? A gente tem compromissos de apoiar alguns partidos da 

coligação. Você consegue assumir esses compromissos?” Aí, falei: ”Posso 

ver, porque aí é uma coisa mais dispersa, porque aí ele me deu o 

montante que dava um cinquenta milhões que, porque não consegui 

operacionalizar a tempo, acabou caindo para os vinte e sete, que foram 

operacionalizados via Alexandrino. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Quem estava nessa reunião? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Essa reunião só eu e Guido. E depois 

tive uma reunião, na sequência, eu, Alexandrino e Edinho e talvez fosse 

dessa conversa com Edinho que tenha vindo o tempo da televisão. Eu não 

sei precisar realmente de onde veio...essa questão de tempo de televisão 

veio, eu não sei precisar se veio através de Alexandrino, se veio de uma 

conversa minha com Edinho, mais não me recordo de ter sido na conversa 

com Guido. Na conversa com Guido o que me recordo é que ele pediu 

assumir compromissos do partido, já que eu não podia mais aumentar o 

limite de doação oficial. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — E nessa reunião com os 

senhores Edinho e Alexandrino também não foi tratado tempo de TV. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, é aí que eu não sei precisar. 

Essa questão tempo TV ficou na nossa cabeça. Eu não sei precisar se ela 

veio de uma conversa minha, Edinho e Alexandrino ou do Edinho para o 

Alexandrino que me falou ou eu não sei precisar de onde veio essa 

questão do tempo da TV, mas veio. Isso aqui ficou claro, nítido na nossa 
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cabeça, mas não sei precisar de onde veio. Não me lembro de ter vindo da 

conversa com Guido. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Uma outra dúvida: somando 

aqui os valores que o senhor falou, somando até no limite máximo aqui, 

dez milhões oficial para o comitê, dez milhões para o PT nacional, que o 

senhor disse que não se lembrava se era cinco ou dez, mas vou somar 

dez; mais os vinte e sete milhões do partido da coligação. A Itaipava nós 

temos a informação registrada de dezessete milhões e meio mais o João 

Santana e a Mônica Moura que nós vamos, então, dar a informação que o 

senhor disse de vinte milhões, isso vai dar aproximadamente 72,5 

milhões, 73 milhões. A minha dúvida é a seguinte: daqueles 150 (cento e 

cinquenta) milhões que o senhor disse que tinha disponibilizado, 

cinquenta milhões veio lá de 2009, segundo o senhor, mais 100 (cem) 

milhões que foi o crédito novo dado em 2014, vamos supor que o senhor 

tivesse gasto só esses setenta ou oitenta milhões, arredondando mais 

para cima, sobraria ainda setenta milhões, isso seria levado mais para 

frente ainda? O crédito seguiria existente? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Seguiria, a lógica da conta era essa. 

O que sobraria era levado para outras campanhas no futuro. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Já que cinquenta milhões 

vieram de 2009 para 2014? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Exato, a conta se eles não usavam 

tudo que estava disponibilizado para determinada campanha, gastaria em 

outra. 
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Depoente (Hilberto Mascarenhas ) — Não podemos esquecer dos 120 

que foram dados através de bônus eleitoral. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Não, aí é total, não é. Aí é 

incluindo outros partidos, Sr. Hilberto. Aqui eu estou tratando apenas da 

campanha presidencial. Mas, então, somente para concluir a minha 

pergunta objetivando. Então, a gente não pode afirmar, imagino que o 

senhor também não possa, eu não posso, de que aqueles cinquenta 

milhões de propósito específico de 2009 foram utilizados. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, eu não posso dizer que se o 

valor desembolsado em 2014 veio de que conta. Isso eu não posso. Se 

veio da conta pós Itália ou Italiano. Eu não posso precisar. Talvez...eu 

nem sei se o pessoal do Hilberto tenha essa informação. Para mim, era a 

mesma coisa. Então, da onde ele tirou, se ele tirou conta “Italiano”, conta 

“pós-Itália”, os dois eram gerentes. 

Ministro — O Sr. Marcelo,está fazendo uma interpretação jurídica, 

embora seja engenheiro. Ou seja, nós no primeiro ano de faculdade de 

Direito estudamos os chamados bens fungíveis, que são aqueles que se 

trocam um pelo outro e não se perde nada, o bem fungível, por 

excelência, é o dinheiro. Portanto, embora o Dr. Gustavo tenha feito a 

pergunta, e eu respeito, como respeito todas as perguntas, em termos 

jurídicos o que o senhor respondeu é aquilo que corresponde à teoria dos 

bens, vamos dizer assim. Se há um crédito conjunto de 150 (cento e 

cinquenta) milhões, a não ser que houvesse contas separadas não há 

como evidentemente dizer que se foram entregues vinte milhões e que 

esses vinte milhões ou estavam totalmente impuros ou totalmente puros. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — É essa a pergunta, Ministro, é 

exatamente isso. Não dá para afirmar nem que sim e nem que não. Fica 

da interpretação de quem for analisar. Era esse o ponto realmente. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Se eu puder comentar. Acho que 

reforçando o ponto da Excelência, eu estava pensando realmente 

internamente com a cabeça de dinheiro, mas na prática o Guido nem 

sabia dessa divisão. Então, quer dizer, para Guido eu tinha um crédito 

com ele disponibilizado de 150 (cento e cinquenta) milhões, essa 

diferença era interna nossa. Então, realmente, para o Guido Mantega o 

tema totalmente fungível. Essa questão de conta Italiano, conta pós Itália, 

é uma distinção que nós fazíamos internamente, ou seja, realmente, 

olhando do ponto de vista do Guido é a mesma coisa. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Então, complementando a 

pergunta. O senhor nunca disso isso para ele então: Ministro, o senhor 

tem 50 (cinquenta) milhões daqui mais cem daqui. Isso nunca foi 

colocado para ele? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, o que ele sabia, o que Guido 

sabia era o seguinte: que ele tinha um crédito comigo decorrente de  uma 

contrapartida específica, que veio de 2009, de cinquenta milhões. E que 

ao longo do tempo, eu disponibilizei para eles, aí de uma maneira sem 

contrapartida específica, valores adicionais. Então, o que ele sabia é que 

ele tinha um montante comigo 150 milhões de uma contrapartida 

específica. Mas essa história da conta Italiano e da conta pós Itália, era  

uma coisa interna nossa, porque era uma maneira que a gente tinha de 

ratear entre as empresas. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Ok. Última pergunta. Foi dito, 

inclusive hoje aqui, pelo senhor Fernando sobre, até porque o senhor 

também sabe, a última planilha que nós temos aqui é de 31 de março de 

2014, não há informações mais atualizadas, aqui o que a gente espera 

obter mais para frente. Essa planilha ela aparece um pagamento de 

dezesseis milhões de reais para o João Santana e a Mônica Moura. Posso 

concluir, então, por aquilo que o senhor disse que os desembolsos 

presidenciais da campanha só se deram a partir de maio e que esse valor 

de março era referente a outro assunto? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, não. Eu acho que pode muito 

bem ser gastos pré-campanha para 2014. Isso eu não posso te dizer não. 

Eu consigo dizer que tudo que foi a partir de maio foi, com toda certeza, 

para a campanha de 2014. O que foi pedido no início de 2014 eu não 

posso precisar se foi outros compromissos passados com João Santana, 

decorrentes de contas a pagar, de campanhas municipais ou já eram 

contas...despesas com relação a 2014, porque os partidos, às vezes, 

começam a gastar antes. Então, não sei precisar. Apenas e, na verdade, o 

Guido me pedia para João Santana. Algumas vezes ele mencionava: Olha 

Marcelo tenho conta a pagar de tal campanha. Que não é caso, mas ele 

mencionava, mas eu não consigo precisar. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho) — Marcelo, 

deixa eu tentar contribuir aí com esse raciocínio eu me recordo que D. 

Mônica teria solicitado ao Ministro Guido um complemento de anos 

anteriores, de campanhas anteriores, por ela estar se queixando que ela 

tinha ficado no vermelho. Então, realmente, esse pagamento até março 
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de 2014 refere-se a períodos anteriores e não a campanhas futuras de 

2014, que só seria em outubro. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Eu agradeço seu Hilberto e 

estou satisfeito. Muito obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral – Doutor Flávio. Só para esclarecer também aos 

Doutores Alexandre, Luciano e Elaine, que também está aqui agora, 

apenas uma questão pontual também que diz respeito à divergência 

anterior, mas hoje nós ouvimos o senhor Fernando Migliaccio que está 

conosco também junto com o Doutor Carlos Chamas, que apenas uma 

questão pontual que será feita pelo juízo logo mais é ele vai participar do 

ato. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Boa tarde, queria dividir as 

minhas indagações em dois pontos, um dos partidos coligados e o 

segundo sobre João Santana. Mas antes disso, queria perguntar ao 

depoente Marcelo Odebrecht se a conta “Itália” ela se tornou a “pós-Itália” 

ou se as duas continuaram em aberto. 

Ministro — Não há controvérsia aqui, doutor. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu fiquei com essa dúvida. Na 

minha cabeça é uma coisa só. 

Ministro — O Dr. Marcelo, tanto em Curitiba como aqui, hoje, esclareceu 

que essa divisão entre conta “Itália” e conta pós Itália era para uso 

interno, apenas para poder vincular com as empresas da holding em 

termos de responsabilidade financeiras. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas mesmo internamente queria 

saber se existia a Itália e a... mesmo internamente. 

Ministro – Seria isso Sr. Marcelo? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Ministro, o senhor está certo em 

relação ao Guido. Quer dizer, para o Guido Mantega não existia diferença 

de conta. Guido sabia que tinha comigo um montante que somava 150. O 

que existia de diferente é que na conta Italiano existia uma parcela que 

não era do conhecimento do Guido e que era ainda da minha relação com 

Palocci. Então, tinha uma parcela que, inclusive, remanesceu um saldo, 

que era de uma era de minha relação com Palocci. Então, tinha uma 

parcela com o Palocci, tinha cinquenta... 

Ministro – Agora, esse saldo, apenas para ficar claro, integrava os 150 

milhões, ou não? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não. Esse saldo não estava. Mas o 

que aconteceu? A partir de 2011, foi por isso que eu mantive 

internamente as duas contas, só tinha a conta Italiano. A conta Italiano 

chegou em 2011 e eu dividi ela em três sub saldos: um, era gerido por 

Palocci, que ele pedia ainda era um valor mínimo. Tinha um que era 

gerido por Palocci para...é uma conta aí, como não vem ao caso, talvez... 

aqui... 

Ministro — Não precisa mencionar. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — E tinha um cinquenta milhões que 

era do Guido. Tinha, então, portanto, um saldo de talvez de cinquenta 

milhões da conta Italiano que ficou para o Palocci que era coisa antiga e 
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que só esse crédito só seria desembolsado a pedido do Palocci. Isso Guido 

não tinha conhecimento. Para Guido, o que ele tinha conhecimento eram 

cinquenta milhões mais cento e poucos milhões. Era só o que ele tinha 

conhecimento. E a razão de ter duas contas também, internamente, 

porque cada conta tinham as empresas que tinha concordado comigo em 

ser a fonte de recursos para essa conta. Então, a conta Italiano tinha uma 

fonte de recursos e a fonte pós Itália tinham outras empresas que eram 

fonte de recursos... 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Pagamento depois de 2011. 

Ministro — É, para mim, ficou absolutamente claro. Eu imaginava que os 

valores remanescentes daquele crédito do Ministro Palocci tinham sido 

completamente incorporados na conta pós Itália, mas pelo que eu ouvi 

agora a pós Itália eram aproximadamente 150 (cento e cinquenta) 

milhões para, digamos na posição de março de 2014, mas havia 50 

(cinquenta) milhões, aproximadamente, remanescentes daquela conta 

anterior Itália. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Eu acho que isso, eram uns trinta, 

quarenta milhões. Eram trinta ou quarenta milhões que eram 

remanescentes da conta “Itália”, que eu só desembolsaria a pedido do 

Palocci. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Os recursos da eleição 2014 

seriam descontados só da conta pós “Itália” ou da também da “Itália”? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, se fosse pedido pelo Guido eu 

descontaria do valor dele. Se fosse pedido pelo Palocci, que não pediu, eu 

descontaria do valor dele. Para mim era de quem pedia. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então, se fosse Palocci, conta 

“Italiano”, se fosse Guido, conta “pós-Italiano”. Sempre assim? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — É e Palocci não se envolveu na 

eleição de 2014. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Sobre os cinquenta milhões, o 

que eu entendi era o saldo original da conta “pós-Italiano”? Que era 

aquele do Guido, certo? Aquele que veio depois (...) de dezenove para 

dez? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, 50 (cinquenta) milhões é o 

saldo da conta “Italiano”que era do Guido, que era gerido pelo Guido e 

que não foi usado em 2010 e ficou para ele usar depois. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Isso. Eu queria lhe perguntar o 

seguinte, se o senhor sabe explicar isso: porque que esse dinheiro não 

teria sido usado em 2010? 

Ministro – Mas isso foi explicado lá em Curitiba e me corrija se eu estiver 

equivocado. Não foi usado em 2010, segundo o Sr. Marcelo Odebrecht 

afirmou em Curitiba, porque, primeiro, aparentemente não houve 

necessidade e, segundo, porque houve quase um esquecimento em 

relação àquela campanha eleitoral de 2010. Estou correto senhor Marcelo. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Esse esquecimento na verdade foi 

que o Guido acabou não participando dela. Então, esse esquecimento no 

termo de que o Guido não participou dela. Eu acho que quando ele fez o 

pedido para mim, na minha visão, eu acho que ele esperava que teria um 

papel na campanha de 2010 que acabou não tendo. Quem assumiu esse 
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papel foi Palocci. E também pelo motivo que o senhor está falando, 

provavelmente, não precisava do recurso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Isso é importante saber. 

Voltando para os 50 (cinquenta) milhões que o senhor atribui a esse 

pedido de contraprestação do Guido. Naquela época, em 2009, o Palocci 

sabia que o Guido havia pedido isso? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Sabia. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Palocci sabia?  

Depoente (Marcelo Odebrecht) — O Palocci sabia desses cinquenta 

milhões. Ele não sabe dos outros 100 (cem) milhões que eu acertei depois 

com o Guido e o Guido não sabe de nada do que eu acertei com o Palocci. 

A única coisa que os dois sabiam era dos 50 (cinquenta) milhões. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Só para eu entender. Se o 

Palocci quisesse usar, porque ele foi para a campanha de 2010, se ele 

quisesse usar os 50 (cinquenta) milhões ele poderia pedir? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não o meu alinhamento com ele era 

de que esses 50 (cinquenta) milhões só seria pedido pelo Guido. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Tá bom. Agora queria perguntar 

sobre dois tópicos. O primeiro tópico é sobre esse da ajuda dos partidos. 

O senhor já disse aqui, senhor Marcelo, que o senhor Guido Mantega 

esteve com o senhor e pediu uma ajuda oficial, primeiro, à campanha e o 

senhor disse que não poderia, naquele momento, ajudar na campanha e 

que, aí, se chegou a essa ideia, essa solução, de ajudar os partidos 
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coligados. O Sr. Guido nesse momento pediu que a ajuda fosse em Caixa 

2? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, ele basicamente me pediu 

assim: já que você não pode mais fazer doação oficial, você consegue 

resolver esse compromisso. E eu falei que como era uma coisa mais 

dispersa, posso ver. O Guido nunca...fora a questão João Santana, que ele 

sabia que efetivamente era Caixa 2, o resto ele não entrava em... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E como a partir desse pedido o 

senhor falou que ia ver como resolver, a sua intenção era que essa 

colaboração fosse em Caixa 1 ou Caixa 2? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Para mim era indiferente. A partir do 

momento que eu autorizava...ele pedia o valor, depois alguém 

operacionalizaria. Obviamente, que havia aquelas questões: Caixa 1 já 

tinha estabelecido o limite de 120. Ou seja, você acaba criando vários 

checks and balances, mas não era, não cabia a mim, eu não atentava a 

isso. É como disse para o.... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Quando foi essa reunião do 

senhor com o senhor Guido Mantega? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — É como eu disse para os senhores, 

felizmente ou infelizmente, quer dizer, e provavelmente infelizmente 

ninguém, a questão de Caixa 1 e Caixa 2 era tratado no Brasil com a coisa 

mais natural do mundo. Infelizmente, essa é a realidade. Às vezes quando 

a pessoa pedia a contribuição a um determinado empresário nem entrava 

no mérito se era Caixa 1 ou Caixa 2. Depois, quem operacionalizava é que 

fazia questão. Provavelmente... Mas essa é a realidade. 
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Ministro — O senhor já respondeu a esta pergunta lá em Curitiba quando 

afirmou que se reuniu com dezenas ou centenas de vezes com o Ministro 

da Fazenda, fosse o Ministro Palocci ou o Ministro Guido Mantega. Então, 

eu peço ao Dr. Flávio para concentrar em questões que não tenham sido... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Esse aqui é um fato específico 

porque é um pedido em uma reunião. É importante saber quando houve 

essa reunião. O senhor se recorda quando houve essa reunião? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Essa dos partidos políticos? 

Juiz Federal Eleitoral — Sim. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Foi entre maio e julho, no máximo 

agosto. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — De qual ano, por favor? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Olha, eu tenho impressão, porque 

veja bem, eu coloquei aqui na minha nota um codinome, porque a minha 

nota, eu colocava o seguinte, eu colocava o valor/7. Por que barra 7? 

Porque quem olhasse minhas notas ia pensar que era uma reunião de 

julho. Então, esse pedido deve ter sido em junho ou julho. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O ano, por favor. Ou o senhor 

não sabe? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Dois mil e quatorze. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Em 2014, junho ou julho. 

Perfeito. 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) — Estamos falando dos 27 milhões, 

quero dizer dos 50 originais que acabaram sendo entre junho e julho de 

2014. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Isso. Perfeito. Depois o senhor 

nos relatou aqui que se recorda que fez uma reunião com o Sr. Edinho 

Silva e com o Sr. Alexandrino sobre este assunto. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Para operacionalizar. Quer dizer, eu 

saí da reunião do Guido e depois tive uma reunião com o Alexandrino e 

com o Edinho para passar essa orientação que eu recebi do Guido de fazer 

a doação para os partidos. Foi aí que houve o problema da 

operacionalização que não ocorreram os 54 (cinquenta e quatro) milhões 

e que eu combinei com o Guido de o Edinho falar diretamente com o 

Alexandrino porque estava gerando curto circuito a gente ter sempre que 

se reunir a três. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor se recorda a data 

dessa reunião? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Ministro, com todo o respeito ao Dr. 

Flávio Caetano, mas me parece que a linha de depoimento está fugindo 

totalmente da acareação, mas não é isso que está acontecendo aqui. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Desculpe, mas é uma pergunta 

específica. Eu preciso saber quando houve a reunião. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Mas acareação é uma coisa, 

reinquirição é outra. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas eu não estou reinquirindo. 

Me parece que isso é fato específico. 

Ministro — Veja, aqui, a pedido mesmo dos eminentes advogados dos 

depoentes eu, como juiz da causa, estabeleci os parâmetros objetivos 

para esta acareação. Tenho sido extremamente liberal no sentido de 

deixar liberdade absoluta de perguntar. Estou tolhido pela minha própria 

decisão. Eu peço que as perguntas sejam relacionadas àquelas dúvidas 

que tínhamos quanto a valores e não em relação a datas, porque datas 

não constam da minha decisão sobre esta acareação.  

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então, poderia ser possível que, 

no momento posterior, que eu pedisse a reinquirição então? E o senhor 

vai apreciar se é o caso ou não. Então, preciso perguntar isso, porque não 

tem jeito. Continuando em relação aos partidos, quero saber se o Senhor 

Marcelo Odebrecht autorizou, portanto, Alexandrino para que procurasse o 

Hilberto Silva? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, o Hilberto, não, o Edinho Silva. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Não, o Alexandrino ou para 

operacionalizar internamente... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Ministro Herman Benjamin, vou 

pedir pela ordem mais uma vez a interrupção de Vossa Excelência porque 

nós continuamos saindo do objeto da acareação. Tenho todo o apreço pelo 

Doutor Flávio Caetano, mas me permito manifestar a minha mais 

veemente objeção a isso por considerar exatamente as balizas que foram 

postas no despacho do Relator em relação à acareação. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Deixa eu só interromper. O 

Marcelo disse o seguinte: eu fiz uma ajuda para os partidos políticos 

coligados a pedido do Senhor Guido Mantega e esse pedido que foi feito 

por ele foi um pedido, não se pediu Caixa 2 naquela reunião, certo. Depois 

houve a acusação aqui de que esse pagamento seria em Caixa 2. Eu 

preciso saber quem é que organizou lá dentro para que se fosse pago 

oficialmente o Caixa 2. Essa é uma acusação séria. Seu puder fazer isso 

em outro momento eu faço, mas que aqui é uma oportunidade importante 

para isso, parece-me que é. 

Ministro — É, pode fazer essa pergunta. Mas aí, vou pedir depois. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu tenho dois tópicos, 

Excelência, tópico dos partidos e tópico do João Santana. 

Juiz Federal Eleitoral — Só fazendo uma ponderação (...) é exatamente 

porque se a gente com o cumprimento de (...) e realmente quando surgiu 

dúvida que foi aí (...) foi a definição de quantitativo. É que voltando todo 

esse tópico a gente acaba reinquirindo e não sei se ficaram omissões. 

Acho que a gente pode até oportunizar, depois das transcrições. Se ficou 

dúvida realmente por não ter sido esclarecida lá, solicitar, mas a questão. 

Ministro — Eu só queria lembrar que a minha decisão para esta 

acareação foi publicada e poderia ter sido objeto de manifestação por 

qualquer um dos advogados pedindo a redução do seu objeto ou a 

ampliação do seu objeto. Aliás, houve uma segunda decisão, foram duas 

decisões. Primeira decisão genérica. A segunda decisão respondendo a 

questionamento legítimo dos eminentes advogados dos depoentes. E nada 
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impediria que qualquer um dos advogados aqui presentes tivesse pedido 

também a ampliação desta. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Desculpe, Ministro, mas parece 

que ninguém recebeu esse despacho com esse teor. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Esse é o despacho, datado de 

ontem. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas publicou? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Bom, eu fui intimado. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Porque nós não fomos. Pode ter 

havido um erro nosso aqui, mas nenhum dos advogados recebeu isso. 

Juiz Federal Eleitoral — Só para deixar claro que também é a posição 

da Corregedoria, não é, o Sérgio, por favor, vou te pedir para...foi esse 

despacho que está nos autos sigilosos, porque ele não foi para a internet, 

e a razão é exatamente pelo fato de se referir a fatos do depoimento. (...) 

e a intimação foi realizada por contato eletrônico e por meio eletrônico. 

Ministro — Mas eu quero saber esse segundo despacho foi informado aos 

advogados? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Que é esse daqui. 

Ministro — Foi? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Eu vou dizer o que aconteceu 

comigo: foi enviado um e-mail ontem à noite. Depois o Dr. Bruno 

mandou. Veio um e-mail — esse que o Dr. Renato falou com duas 

decisões. Nessas duas decisões, não havia essa terceira. Eu respondi o e-



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

47 
AIJE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF – Primeira Acareação                               Data: 10/3/2017 
 

mail para a Márcia, falei: Márcia, onde está o despacho para ter acesso 

para ver os pontos, enfim, e ela mandou para mim. Não sei se enviou 

para os outros advogados. Para mim foi enviado, porque não tinha esse e 

eu perguntei onde estava, porque eu fiquei na dúvida sobre... 

Ministro — Eu aqui tenho uma regra de ouro: palavra de advogado vale. 

Doutor Flávio afirma que não recebeu e, portanto, a sua palavra vale para 

mim. Vai perguntar o que quiser. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Consignada a objeção do Ministério 

Público em ata, Excelência. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Vou procurar ser breve, Ministro.  

Ministro — Agora, vou pedir formalmente. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Porque senão eu até perdi o fio 

da meada, mas vamos voltar. 

Advogado (Luciano Feldens) — Ministro, permite um esclarecimento? 

Ministro — Pois não. 

Advogado (Luciano Feldens) — Apenas um esclarecimento até aqui 

agora. Estamos diante de uma chuva intensa aqui e talvez eu não tenha 

lhe ouvido tão bem. Apenas para esclarecimento da defesa. Vossa 

Excelência se referiu a um despacho, creio que um dos que tenha 

provocado essa decisão fui eu ao fazer um pedido... 

Ministro — Foi, Vossa Excelência, mas também o Dr. Alexandre. 

Advogado (Luciano Feldens) — Porque que é da própria natureza da 

acareação nós termos um escopo delimitado, fato determinado sobre o 
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qual recai uma controvérsia entre depoentes. Em nenhum momento nós 

estamos manifestando qualquer objeção material e temos todo o interesse 

em continuar colaborando. Todavia, ao assumir áreas de reinquirição, a 

única dificuldade que aponto e, pela própria condição do depoente de não 

ter acesso à totalidade dos documentos, é de nós não termos aqui uma 

resposta à altura da desejada, porque a preparação para o ato se dá nos 

limites daquilo que foi decidido. Então... 

Ministro — Doutor Feldens, Vossa Excelência está coberto de razão. A 

acareação pressupõe a necessidade de participação dos acareados para 

responderem as perguntas feitas pelos interessados. O que estou 

observando é que perguntas estão sendo feitas não às três testemunhas 

acareadas, mas estão sendo feitas numa espécie de renovação ou 

complementação de inquirição do Doutor Marcelo Odebrecht. Eu quero 

aqui, como já disse, ser o mais liberal possível, mas peço ao Doutor 

Flávio, dentro dos limites, que possa se restringir sem, digamos, um 

controle absoluto ou matemático a perguntas que demandem a 

participação, o esclarecimento de duas ou três testemunhas. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Senhor Relator, antes de Vossa 

Excelência dar continuidade ao ato, apenas para formalizar a objeção, eu 

gostaria só de assinalar e com todas as vênias renovadas ao Doutor Flávio 

Caetano, que o fato de Sua Excelência não haver sido intimado desse 

despacho, não desnatura o conteúdo do ato judicial de acareação. Ele é 

dado pela Lei Processual Civil e, em sendo assim, a manifestação do 

Ministério Público aqui é que seja observado exatamente o escopo tal 

como delineado. Não apenas no despacho de Vossa Excelência, mas 
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sobretudo no Código de Processo Civil nesse tópico especificamente a este 

ato processual, sob pena inclusive de comprometê-lo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Excelência, também me parece 

que a melhor solução talvez fosse essa, pelo seguinte motivo: eu vou 

querer reinquirir os três. Eu não fui intimado. Claro que está levando 

prejuízo à defesa. Tem perguntas que eu iria fazer e não posso fazer. Não 

quero atrapalhar o ato, mas... 

Ministro — Nos termos da legislação, a fixação do campo da acareação 

pode ser feita inclusive no início da audiência. É uma regra que todos nós 

conhecemos. Eu é que tomei a iniciativa de fixar, respondendo à 

solicitação dos advogados dos acareados com antecedência. Mas aqui eu 

poderia, como ocorre todos os dias — e aí o Doutor Carlos pode ajudar, os 

que são da área criminal; Doutor Alckmin também é da área criminal; 

aliás, praticamente todos aqui fazem também Direito Penal — ocorre 

acareação com muita frequência nesses termos. Portanto, eu gostaria que 

nós nos limitássemos a esses pontos. Se houver alguma coisa que fuja 

desses pontos, se Vossa Excelência puder me passar, eu faço a pergunta. 

Pode falar oralmente, mas antes, em vez de dirigir diretamente, eu 

gostaria de saber do que se trata. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Voltando ao tópico que estamos 

tratando sobre os partidos coligados. Senhor Marcelo já explicou, já disse 

da reunião do Senhor Guido Mantega e do Senhor Edinho Alexandrino e a 

pergunta que eu faço é se o Senhor Marcelo Odebrecht autorizou o Senhor 

Alexandrino Alencar a procurar Hilberto Silva para, dentro do 

departamento de Operações Estruturadas, realizar esse apoio. 
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Ministro — Aí é uma pergunta que eu vou deferir, porque exige, a rigor, 

a colaboração de dois dos depoentes. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — É que não funcionava assim, 

entendeu, Doutor Flávio? Na verdade, a decisão de ser Caixa 2 ou Caixa 1 

eu não sei precisar se ela veio das nossas limitações que Alexandrino 

tinha que se ater ao montante global. Eventualmente, iria conversar com 

o PCdoB e o PCdoB, a gente já tinha um valor global que esse valor 

passava. Eu não sei precisar se veio do Edinho ou não sei precisar se veio 

do próprio interlocutor do outro lado. Agora, se fosse Caixa 2, alguém 

teria de entrar em contato com alguém do Hilberto para solicitar o Caixa 

2. Se fosse Caixa 1, não. Eu não sei precisar essa informação. 

Ministro — Se eu entendi bem — e aí o Sr. Hilberto pode também 

contribuir — se foi pago pelo Setor de Operações Estruturadas, Caixa 1 

não seria. Estou correto? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) — Eu não fui procurado por 

Alexandrino. 

Ministro — Mas a pergunta que eu fiz ao Sr. Marcelo. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, Excelência, não. O pessoal de 

Operações Estruturadas não tinha a ver ao Caixa 1 sair da contabilidade 

oficial da empresa. Lembrando ao senhor que, se Alexandrino acertava 

eventualmente o Caixa 2, não necessariamente seria ele que pegaria a 

autorização. Esse valor seria pedido para alguém que tinha autorização de 

ajudar Caixa 2 e sairia no fluxo normal. O pessoal do Hilberto não saberia 

distinguir do que era o que não era. Não sei se está claro. 
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Ministro — Está claríssimo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu fiz essa pergunta porque 

foram dois os depoentes que falaram nesse tema, o senhor Alexandrino e 

o senhor Fernando, então queria saber também se o senhor Marcelo 

Odebrecht autorizou o senhor Fernando Reis a procurar o senhor Hilberto 

Silva para fazer pagamento para partido coligado. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, Fernando foi outra questão. 

Veja bem, tinha alguns...alguns dos interlocutores que me foi informado 

por Guido, Guido me pediu para procurar esses e depois Alexandrino 

alinhou com Edinho. Algum desses interlocutores eu sabia quem dentro de 

casa tinha relação com eles. Especificamente, eu me lembrava que o Ciro 

Nogueira, a relação dentro de casa era do Cláudio Melo, eu me lembrava 

que o Kassab tinha relação com Júnior e com o Luís Bueno e me lembrava 

que o Lupi tinha relação com o Fernando Reis. Quando a gente já tinha 

uma pessoa dentro de casa que já tinha relação, foi ela que foi falar com a 

pessoa que houve essa orientação do Guido e do Edinho. Nem sei se 

utilizou o nome do Guido, talvez tenha utilizado só o nome do Edinho. 

Quando a gente não tinha m contato interno, foi o Alexandrino que deve 

ter feito isso alinhado com Edinho Silva. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E aí a pergunta, do mesmo 

tema, mas aí é para o senhor Hilberto é se ele tratou desse tema com o 

senhor Alexandrino e se tratou desse tema com o senhor Fernando Reis. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) — Não, com nenhum dos dois. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Agora, eu tenho em relação ao 

João Santana. 
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Ministro — E precisaria tratar, caso houvesse a necessidade do 

pagamento, como houve o pagamento, segundo consta? 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) — Ele teria que solicitar, não é? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — É isso que quero saber, se ele 

fez o pagamento. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) — Ele teria que solicitar. No caso de 

Alexandrino ele teria que solicitar e teria que ter a aprovação de Marcelo. 

No caso de Fernando Reis, ele teria que solicitar e aprovar. 

Ministro — Hoje aqui foi ouvido, também o senhor Fernando e eu para 

evitar a necessidade de uma nova audiência, pedi tanto ao seu advogado 

Doutor Carlos, como ao senhor Fernando para permanecerem um pouco, 

exatamente para esclarecerem questões que dissessem respeito ao seu 

depoimento. E algo que o senhor Fernando mencionou na audiência de 

hoje é que havia um sistema que ele chamou de chinese wall, de Muralha 

da China. Ou seja, de compartimentalização das informações. E, daí, eu 

gostaria, se os advogados não se opuserem, eu me refiro aos advogados 

dos outros depoentes, de nós aproveitarmos a oportunidade com o intuito 

de evitar uma nova acareação, de já ouvir do senhor Fernando alguma 

coisa a respeito do que foi dito aqui, hoje, por ele sobre esse tema 

específico. Há alguma oposição? Eu agradeço. Senhor Fernando, o senhor 

hoje no seu depoimento já mencionou esses pagamentos, poderia, na 

medida em que o Sr. Hilberto, aparentemente, não tomou conhecimento 

dele ou não passou de uma maneira clara por ele, poderia dizer como isso 

foi operacionalizado? 
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Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Acho que a gente pegou 

um pouco o bonde andando, Excelência. Qual o pagamento específico? 

Ministro — Ah, desculpe. Foi o pagamento dos partidos Coligação. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — O que eu tinha 

comentado anteriormente...o que expliquei anteriormente hoje à tarde, 

para tentar ilustrar essa cadeia de comando e de responsabilidades, é que 

outros LEs eram pré-autorizados por Marcelo. 

Ministro — LEs, para a Taquigrafia, é Líderes Empresariais. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Líderes empresariais, 

eram pré-autorizados por Marcelo a fazerem as requisições daquela 

maneira que eu expliquei bem detalhada. Via Bira, no sistema, que 

chegava para mim numa planilha e eu pagava. Como o Hilberto acabou de 

dizer, Alexandrino não é LE, então ele teria que ter autorização de 

Marcelo. Não obrigatoriamente teria que passar para Hilberto, ele poderia 

ir direto a Bira, com autorização de Marcelo, e apareceria para mim numa 

planilha. Por uma questão de gestão, Alexandrino foi algumas vezes à 

minha sala para saber como estavam cada rubrica de cada pagamento. 

Por isso então de que em 99% (noventa e nove por cento) dos casos, eu 

não ter acesso ao destinatário final, e, desta feita, eu tive porque ele me 

cobrava: “como que vai ser o próximo? Como vai ser o PDT? Como vai ser 

o Kassab? Como vai ser esse ou aquele?”. Então, desta maneira, estava 

absolutamente dentro das regras definidas, que eram: estavam 

autorizadas por Marcelo? Estavam; Alexandrino podia autorizar sozinho? 

Não; Marcelo autorizou? Autorizou; tinha necessidade de falar com 

Hilberto? Não; apareceu na planilha, e por uma coisa de controle de follow 
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up, o Alexandrino ia, de vez em quando, à minha sala para saber o status 

dos pagamentos e como que era feito as parcelas.  

Ministro — Algum esclarecimento complementar, Dr. Flávio? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Mas os 27 (vinte e sete) 

(...), claro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O depoente Fernando se referiu 

agora ao Sr. Bira. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — É Ubiraci, que citei pela 

manhã. Ubiraci. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Qual é a função dele nisso, 

porque ele é um personagem que não apareceu? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Não, eu falei de manhã, 

logo no começo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — É, mas não entendi que o Bira 

era o Ubiraci. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Sim, Ubiraci dos Santos 

era o responsável em receber os pedidos dos Líderes Empresariais, fazer 

um cheque contábil. Não sei muito do trabalho dele. Não sei se ele 

checava com o Marcelo, mas, enfim, ele que colocava os valores para 

minha área fazer os pagamentos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas, nesse caso específico, qual 

foi o papel que ele fez? 
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Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Ele alimentou o nome 

dos... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Só para eu entender a dinâmica. 

Começou com O Alexandrino procura o Bira, é isso? Com uma autorização 

do Marcelo? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Não sei se o Bira... Se o 

Ubiraci...Se o Alexandrino procurou diretamente o Ubiraci ou se o Marcelo 

autorizou. Não sei. 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Então, viria, ou 

diretamente do senhor Marcelo ao senhor Ubiraci, ou o Alexandrino iria ao 

senhor Ubiraci, é assim que funciona? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Com autorização de 

Marcelo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Autorização verbal ou escrita? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Normalmente, escrita, 

mas deve ter (...). 

Ministro — O Sr. Marcelo Odebrecht era o dono de tudo isso daí. Um 

pensamento dele seria cumprido desde o presidente de uma das empresas 

até o peão lá na obra. Não sei se estou exagerando, Sr. Marcelo, enfim, 

na descrição que faço. Não deve ser muito acurada, mas é apenas para 

facilitar aqui o diálogo.  

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Sim, mas a forma é importante. 

Se foi por e-mail, é uma coisa; se foi verbal, é outra; se não houve, é 

outra. Isso é importante. O senhor sabe? 
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Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Não, não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ubiraci sabe? 

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Não sei. 

Depoente (Hilberto Mascarenhas) — Doutor Flávio, não só foi incluído 

o nome de Ubiraci, como... Meritíssimo, o Senhor Ministro, talvez possa 

clarear, eu fiz um desenho quando botei o nome dele no processo. Não sei 

se o senhor se recorda que eu fiz um desenho de três quadros diferentes; 

três quadros, não era para um interagir com o outro. Eu falei que ele tinha 

responsabilidade de fazer as requisições. 

Ministro — Bem, vamos continuando então. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Excelência, eu posso talvez dar... 

Veja bem, é que eu tenho esse tema da Coligação... Posso falar, 

Excelência? 

Ministro — Claro. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Esse tema da Coligação foi fruto, 

inclusive, de uma certa confusão que houve. O pessoal... Como era 50 

(cinquenta), depois foi 27 (vinte e sete), e eu... A gente achou depois um 

e-mail — é que ele está tentando achar aqui — que eu enviei na época 

para esclarecer esse assunto dos 27 (vinte e sete). A gente está tentando 

achar quem estava copiado, além de Alexandrino e Hilberto. Talvez o 

próprio Fernando tivesse copiado. Lembrando aos senhores o seguinte: se 

saia, se era uma coisa referente à conta Italiano, era autorizado por mim, 

mas esse recurso saia de uma das empresas que era fonte da conta 

Italiano. Então, na verdade, eu autorizava que saísse da conta Italiano, 
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que era uma conta escritural, mas quem autorizada o pagamento era a 

empresa que era responsável por assumir aquele pagamento dentro de 

uma distribuição que Hilberto ou Fernando definiam. Sendo claro, se na 

conta pós-Itália tinha 100 (cem) milhões, que a Braskem se 

comprometeu, ou 20 (vinte), que a Odebrecht Realizações se 

comprometeu, o valor sairia de uma dessas duas empresas autorizadas 

pelo LE, porque fazia parte do valor que ele concordou comigo de 

disponibilizar para a campanha presidencial. Era assim que funcionava. 

Então, essa autorização teria que vir do LE, que era a fonte de recurso da 

planilha Italiano ou da planilha pós-Itália, mas, obviamente, com minha 

autorização de usar, porque a conta Campanha Presidencial para Dilma 

vinha com autorização minha.  

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Marcelo, o senhor se recorda quais 

eram esses líderes no caso da Coligação desse episódio específico? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Nesse caso específico, é o que estou 

dizendo, quem pode precisar exatamente como foi o pedido e como foi 

pagamento é Alexandrino.  

Juiz Auxiliar Eleitoral — Alexandrino, não é? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — E parece que a informação que 

Alexandrino deu, a minha advogada está dizendo, parece que Alexandrino, 

esse caso específico, ele operacionalizou com Fernando. Então ele deve 

ter buscado autorização de um LE e operacionalizou com Fernando. Ele é 

que pode especificar, e deve estar, com certeza, nos relatos dele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Está ok. Doutores... 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu não acabei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Eu ia retornar (...). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O Ministro fez a introdução, e o 

Fernando não participou. Não sei se colocou a participação dele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Não. O único tema aqui que eu até ia fazer o 

final, mas já aproveitar a participação do Fernando, e aqui, porque já foi 

perguntado ao Sr. Marcelo sobre esse episódio que numa primeira 

conversa, pelo que entendi, me corrija, Sr. Marcelo, que nesse primeiro 

pedido, nessa primeira reunião com o Guido, que teria aí exposto essa 

necessidade de apoio do montante de 50 (cinquenta) milhões para o Caixa 

1, isso não seria viável, um dos partidos que estaria envolvido seria o do 

Ministro Kassab, o PSB, e depois essas contribuição acabou sendo feita 

dessa forma pelos 27 (vinte e sete) milhões distribuídos entre alguns 

partidos, e o Sr. Marcelo não soube precisar se o Ministro Kassab teria 

recebido nessa distribuição da compra de tempo de TV, correto? O senhor 

não saber dizer? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Na verdade, no primeiro pedido 

estava incluído o Kassab e o valor de 10 (dez) milhões; o Ciro, em 10 

(dez), e o Antônio Rodrigues, do PR, em 17 (dezessete). Esses 37 (trinta e 

sete), tem até uma nota minha, esses 37 (trinta e sete) milhões, 

referente a esses três não foi pago por nós, foi cancelado, e, segundo a 

informação que Guido me deu, outra empresa fez esses pagamentos. Que 

eu não sei informar... 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Perdão. No episódio dos 27 (vinte e sete) 

milhões, que é o segundo episódio, que foi operacionalizado pelo 
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Alexandrino, o senhor não soube dizer se o ex-Ministro Kassab teria 

recebido também, não é isso? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não, não recebeu. Veja bem, não foi 

o outro episódio. Na verdade, teve um pedido original, que era cinquenta 

e poucos; eu acabei não cumprindo ele, aí ele cancelou entre aspas 

comigo 37 (trinta e sete) e eu acabei operacionalizando só o restante, e 

nesse restante foi apenas o Eurípedes Júnior, o Lupi, o Marcos Pereira, o 

Fábio Tokarski. Esses foram o que receberam no total 27 (vinte e sete) 

milhões. Quer dizer, eles, em nome do partido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Nesse ponto específico, no depoimento do 

senhor Fernando, houve a descrição de um depósito também para o 

Ministro Kassab. Não isso, Sr. Fernando? Vou pedir para o senhor trazer a 

informação para ele.  

Depoente (Fernando Migliaccio da Silva) — Isso. Eu só associei esse 

pedido e soube desse pedido, de novo, não sabia de quase nada, mas 

esse eu soube, porque junto com a planilha dos partidos, que eu não 

posso afirmar se tem a ver com o mesmo evento ou não, mas junto, 

estava junto na planilha, tinha um valor que eu até que dei o nome, a 

gente colocou, agora não sei se foi “esfirra” ou “tabule”, e que eu 

perguntei para o Alexandrino, e ele falou que era o Kassab. Eu perguntei: 

“Mas, o Kassab?”. Ele falou: “É, porque a Dilma pediu”. Estou contanto o 

que ele me falou. Mas então está na planilha junto, agora, se é o mesmo 

evento e se ele tem a ver com o mesmo bolo, eu não sei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Marcelo, sobre esse episódio específico, 

o senhor tem conhecimento? 
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Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não. Aí eu acho que é confusão 

mesmo da época, porque houve o pedido, depois o cancelamento. Da 

conta Italiano acabou não saindo nada para Kassab. Se foi feito outro 

pagamento para Kassab, foi decorrente de... Autorizado por outro 

empresário. Nada a ver Dilma com Guido, pode ter ocorrido uma confusão 

pelo momento. E Alexandrino mesmo pode ter se confundido. 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — Acho que faz sentido, 

porque não lembro de Marcelo ou Hilberto ter me pedido para descontar 

esse valor da planilha Italiano. 

Ministro — Ou seja, pelo que entendi, o pagamento existiu, mas não da 

conta pós-Italiano e, portanto, não associada diretamente a esse episódio 

que estamos analisando aqui de campanha dos partidos políticos. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — O Alexandrino não disse que 

ele pagou o Kassab. Alexandrino elencou quatro partidos, que não estava 

o PSD, de Kassab. Uma coisa é se saiu ou não da conta Italiano. 

Ministro — Quem fazia os pagamentos era, pelo que entendi, quem 

cuidava e até anotei as expressões utilizadas no início... O Senhor 

Fernando cuidava do cronograma de pagamentos, ou seja, quando 

chegava no Sr. Fernando, já não tinha mais volta, era pagamento. Foi dito 

aqui pelo Sr. Hilberto. Depois que pagava, não tinha mais volta, ou seja, 

pelo que entendi, pagamento houve. Não há divergência entre o Sr. 

Marcelo Odebrecht e o Sr. Fernando, nem o Sr. Hilberto, porque o que se 

está dizendo, o que o Sr. Marcelo Odebrecht afirma é que não saiu da 

conta pós-Italiano; portanto, se pagamento foi feito, foi por outra 

empresa do Grupo ou decorrente de pedido de outra empresa do Grupo, 
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mas não diretamente associado ao pedido feito pelo Ministro Guido 

Mantega e, posteriormente, pelo Ministro Edinho Silva. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Acho que a controvérsia, só 

para contribuir Ministro, está se dando entre o Alexandrino e o Fernando. 

Não é com eles aqui. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas o detalhe é que a gente não tem como 

saber se o episódio se refere a (...), se refere ao mesmo episódio da 

coligação. 

Ministro — Aqui, o que se está dizendo... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Só se é outra origem. 

Ministro — No caso do PSD, o que foi dito – vou repetir e, por favor, me 

corrijam — pelo Sr. Fernando é que pagamento houve, mas não 

necessariamente decorrente desse acordo que foi feito entre o Ministro 

Guido Mantega e o Ministro Edinho Silva. Na medida em que havia a 

diluição de outros pagamentos não associados diretamente à campanha 

presidencial entre os vários líderes com poder de determinar pagamento, 

pelo que entendi, é bem possível que tenha havido uma determinação de 

outra pessoa, mas não do Sr. Marcelo Odebrecht. Corrijam-me se estou 

equivocado. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — O Senhor está preciso, quer dizer, 

não houve pagamento a Kassab a pedido do Guido e da conta Italiano e 

com o meu envolvimento. Se houve pagamento a Kassab, foi definido por 

outro empresário, outra empresa, sem relação com a campanha 

presidencial. 
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Ministro — O Sr. Benedicto se lembra desse pagamento ao PSD de seis 

milhões? 

Depoente (Benedicto Júnior) — Ministro, eu não me lembro. Esse 

assunto específico dos partidos, eu não participei. Tenho relatos 

específicos sobre doações de campanha a partidos e a candidatos dentro 

da minha colaboração. Mas esse específico, eu não me lembro dessa data. 

Ministro — Não tem problema. Não precisa querer se lembrar de algo 

que não se lembra. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Esse segundo tópico era em 

relação ao João Santana. O Sr. Marcelo Odebrecht nos disse – foi isso que 

ele disse – que a partir de maio os pedidos de Guido Mantega em relação 

a João Santana seriam referentes à campanha de 2014. Quero saber se o 

Sr. Guido Mantega foi expresso ao dizer isso: é para a campanha 

presidencial de 2014. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Só para lembrar, Excelência, é o 

seguinte: o que aconteceu e foi claro (...), mais ou menos em maio, até 

então, o Guido, em alguns casos, havia pedido doação para complementar 

uma necessidade do PT que era via Vaccari ou campanha municipal que o 

João Santana tinha participado. Quando chegou em maio de 2014, o 

Guido me informou que a Presidenta havia definido com ele que daqui 

para frente todos os recursos disponibilizados por nós seriam para a 

campanha dela e não mais para o PT. Por isso, aquela história que o meu 

(...) não era com o PT, era com a presidência. Então, sim, ficou definido a 

partir de maio que todos os pedidos feitos por Guido seriam para atender 

João Santana, na campanha presidencial da Presidenta Dilma, ou Edinho 
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Silva, também na campanha presidencial da Presidenta Dilma. E, a partir 

daí, não houve mais pedidos para o PT, Vaccari ou qualquer outra coisa 

que não fosse campanha presidencial. 

Ministro — Senhor Marcelo, o senhor está repetindo precisamente o que 

disse em Curitiba. Doutor Flávio, pode continuar. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Continuando, o Sr. Hilberto Silva 

falou a respeito de um e-mail do Sr. Marcelo Odebrecht para ele referente 

a agosto de 2014. Esse e-mail era para fazer pagamentos a Mônica 

Moura? 

Depoente (Hilberto Silva) — Perfeitamente. Era um e-mail onde ele me 

pedia que eu entrasse em contato com Dona Mônica para avisar ela que 

tinha um novo crédito de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) para ela. Esse 

e-mail existe. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu queria saber do Senhor 

Hilberto se esses pagamentos... 

Depoente (Hilberto Silva) — E-mail de Marcelo, no dia 1º de agosto de 

2014, às 18 horas 58 segundos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Se ele sabe se pagou, aonde e 

como? 

Depoente (Hilberto Silva) — Com certeza, foi aberto esse crédito e ela 

foi lá para fazer a programação dos pagamentos com o Doutor Fernando, 

que está aí e pode confirmar. 

Ministro — Doutor Fernando, por favor. 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

64 
AIJE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF – Primeira Acareação                               Data: 10/3/2017 
 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — Sim. Como eu disse pela 

manhã (...). Ela foi várias vezes, definiu o seu cronograma e ela recebeu 

todo o montante que eu combinei com ela. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — No início, foram só R$ 

16.000.000,00 (dezesseis milhões). 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — Todo o montante que eu 

combinei com ela. Uma parte em reais e uma parte em dólar. Eu falei de 

manhã. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Ministro, o Senhor me permite, 

porque isso agora realmente tem uma divergência. O senhor disse que só 

se recordava de ter pago R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões) e que o 

senhor não lembrava se tudo era em real ou... mas que se recordava dos 

R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões). 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — É o que eu recordo. Se 

teve mais, é porque não recordo. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — É que esses R$ 16.000.000,00 

(dezesseis milhões), pela planilha, foi em março, e esse e-mail é de 

agosto. Daí a pergunta... 

Depoente (Hilberto Silva) — São duas coisas diferentes, doutor. Os R$ 

16.000.000,00 (dezesseis milhões) são referentes a solicitações de 

períodos anteriores, de campanhas anteriores e que ela teve prejuízo. Por 

isso é que foi em março. Esses R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) só 

foram pagos com o Fernando a partir de agosto, que é quando eu dei o 

sinal verde a ele para fazer. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — O Senhor Fernando se lembra 

desse pagamento a partir de agosto. 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — Eram muitos 

pagamentos (...). 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Tudo bem. 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — Mas que foi pago tudo 

foi, porque ela não reclamou de mais nada. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mais só duas perguntas (...): se 

o Sr. Marcelo Odebrecht enviou esse e-mail para o Hilberto, falando sobre 

esse valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), e se ele sabe dizer por 

que o Sr. Guido pediria mais R$ 20.000.000,00 (vinte milhões), se a 

campanha Dilma/Temer já estava pagando R$ 70.000.000,00 (setenta 

milhões) a João Santana? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Desculpe. Eu estava vendo 

exatamente a informação e não prestei... para checar o seguinte: eu 

tenho uma nota aqui de uma agenda minha com o Ministro Guido, onde 

na nota eu coloco, manuscrito, ou seja, foi um pedido dele durante a 

reunião, mais vinte JS. Essa nota dessa agenda deve ser justamente uma 

reunião que eu tive com o Guido e logo depois dessa reunião eu devo ter 

enviado esse e-mail para o Hilberto, pedindo os R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões). Então, eu só preciso depois checar qual foi a data dessa agenda 

aqui que vai bater com o e-mail. Desculpa, eu não escutei a pergunta 

porque eu estava vendo... 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Perfeito. Pode refazer a pergunta. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Senhor Marcelo, a minha 

pergunta é a seguinte... 

Depoente (Hilberto Silva) — Só para complementar, Doutor, no dia 02 

de agosto, Fernando manda um e-mail para mim, me informando que já 

avisou a Dona Mônica desse direito que ela tinha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O senhor pode confirmar isso? 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — Não me lembro, mas se 

ele está dizendo, eu acredito. 

Depoente (Hilberto Silva) — Mostra a ele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Não é necessário. Bom, já mostra. Já que vai 

mostrar. O e-mail está aí, Sr. Hilberto? Está sem som. Senhor Hilberto, só 

para a gente... O senhor tem esse e-mail aí com o senhor ou não? 

Depoente (Hilberto Silva) — Eu tenho ele no computador, mas ele já 

foi juntado ao processo (...). 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Perfeito. 

Ministro — Agradeço. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, só reproduzindo a pergunta do Dr. 

Flávio para o Sr. Marcelo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Senhor Marcelo Odebrecht 

mandou esse e-mail ao Sr. Hilberto, pedindo R$ 20.000.000,00 (vinte 

milhões) para João Santana em agosto. Eu pergunto se o Senhor Marcelo 

sabe informar por que se pediria mais R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) 
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quando a campanha estava pagando oficialmente R$ 70.000.000,00 

(setenta milhões) ao marqueteiro João Santana? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Eu não sei. Eles pediam (...) a João 

Santana e, se estava dentro do limite que eu tinha disponibilizado, eu 

pagava. Não cabia a mim... Veja bem, a minha relação era a seguinte: eu 

havia disponibilizado o recurso, se ele pedisse para João Santana dez, 

vinte ou trinta, aquele valor eu já tinha disponibilizado “não me pertencia 

mais”, “pertencia a ele”. Se ele ia usar, dez, vinte, trinta eu não 

questionava. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E a última, Ministro. Se esse 

codinome Feira era apenas para João Santana ou podia ter alguma outra 

operação dentro da Odebrecht que utilizasse também o codinome Feira? 

Essa pergunta eu iria fazer para Marcelo e para Hilberto. 

Depoente (Hilberto Silva) — Isso eu posso responder, porque eu 

respondi aí quando estive em Brasília. Esse codinome Feira quem deu fui 

eu. Não é para João Santana; é para Doutora Mônica, porque ele, João 

Santana, existe uma cidade em Salvador chamada Feira de Santana, e eu 

botei o nome dela Feira. E isso foi dito aí ao senhor e a todos que estão 

presentes. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E por último, tem aquela – não 

sei se é com o Senhor Fernando, Ministro –, que é sobre o valor do 

Departamento em 2014. O Senhor Hilberto falou que era 450 milhões de 

dólares e o Senhor Fernando disse que achava que era... 

Ministro — Aproximadamente. Ambos falaram em termos aproximados. 

Mas a pergunta é legítima. Pode fazer Doutor Flávio Caetano. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Senhor Hilberto, no depoimento 

de hoje, o Senhor Fernando Miggliaccio nos disse que ele lembrava que no 

ano de 2014 teria passado pelo Departamento de Operações Estruturadas 

algo em torno, me corrija se estiver errado, de 650 a 700 milhões de 

dólares. O senhor, quando esteve aqui conosco, disse que eram 450 

milhões de dólares. 

Depoente (Hilberto Silva) — Existe uma planilha que foi feita por 

Fernando onde tem esse valor. Essa planilha está também anexada ao 

meu relato, onde vem, ano a ano, todos os valores. 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — Hilberto, eu já corrigi até 

hoje mesmo que a gente sabia que eram tantos anos, tantos valores. Eu 

fiquei com esse número na cabeça e, obviamente, faz um ano que eu não 

tenho acesso a documento nenhum, não sei, não tenho os meus 

computadores, os meus arquivos estão completamente bloqueados, não 

tenho acesso (...) e eu prefiro acreditar que você está certo, porque você 

tem acesso às informações. 

Ministro — Considero esclarecido. Mais alguma pergunta? 

Depoente (Hilberto Silva) — Então, Fernando, qual valor finalmente 

que é... 

Depoente (Fernando Miggliaccio da Silva) — Acho que você está 

certo Hilberto. Era nessa faixa de quatrocentos. 

Depoente (Hilberto Silva) — Quatrocentos e cinquenta. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Vamos passar ao Dr. Nicolao. 
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Vice-Procurador-Geral Eleitoral — O Ministério Público não tem 

perguntas, Excelência. Está bem esclarecida a questão. 

Ministro — Antes de eu pedir para o Dr. Bruno encerrar, vamos proceder 

à última oitiva de hoje, que é a Senhora... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Não tem uma acareação ainda? 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Ministro, tem mais uma acareação. 

Ministro — Desculpe. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Tem mais uma acareação e mais 

duas testemunhas. 

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

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográfico encaminhado a esta Coordenadoria de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 


