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 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N. 1943-

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123 

DEPOENTE 

Segunda Acareação (Por Videoconferência) 

 

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

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

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

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

Procurador-Geral Eleitoral; o depoente Cláudio Melo; 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, no Paraná, 

Marcelo, Luciano Feldens e Joana Fonseca de Azevedo, e o 

Desembargador Xisto Pereira; e os Drs. Gustavo Teixeira Gonet Branco, 

Rodrigo Mudrovitsch pela defesa do depoente. 

                                   
1 Registro taquigráfico de Audiência realizado pela Coordenadoria de Taquigrafia do STJ, conforme 
determinação do Senhor Ministro Relator. 
2 Para manter a fidelidade à gravação, foi preservada a oralidade do texto, inclusive no que se refere a 
eventuais inadequações à norma culta, bem como a grafia dos nomes próprios não pôde ser verificada por falta 
de acesso aos autos do processo. 
3 Trechos inaudíveis estão marcados no texto pelo símbolo (...). 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Vamos retomar, por favor. Retomando, em 

prosseguimento à audiência, o segundo ato de acareação, no caso, entre 

o Sr. Marcelo Odebrecht e o Sr. Cláudio Melo, diz respeito, ficou definido a 

um episódio também, a um fato determinado relacionado 

especificadamente a uma doação de campanha que teria sido tratada num 

jantar no Palácio do Jaburu, em que teria se discutido, se discutido não, 

mas atentado num valor de dez milhões de reais de doação ao PMDB. 

Desses dez milhões, no depoimento do Sr. Marcelo, já ficou claro que 

havia o interesse em parte desses dez milhões serem doados à campanha 

do PMDB em São Paulo, não é, Paulo Skaf, e o que ficou de divergência, 

em relação a esse jantar, é exatamente as circunstâncias em que, 

principalmente com a participação de um dos representados, Sr. Michel 

Temer, as circunstâncias em que houve essa conversa sobre a doação que 

seria feita ao PMDB. Esse é o fato específico. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Ministro, permita só uma 

observação. Não vou me insurgir como me insurgi da última vez, apesar 

de achar que esse tema não cabe neste processo, porque o único ponto 

em comum é que o dinheiro não veio para a campanha presidencial, mas 

eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência, porque esse assunto foi 

explorado politicamente e não diz respeito ao nosso processo, 

objetivamente, o Skaf não é investigado aqui e não houve dinheiro para a 

campanha presidencial, mas só, então, para pedir a Vossa Excelência que, 

talvez, tenha até um pouco mais de rigor em relação a esse tema para 

que não se saia daquilo que, efetivamente, interessa a vocês, a Vossas 

Excelências, na verdade. Então, só essa observação. Pode ser esclarecido 

o que deve ser esclarecido, mas só para não alargar, porque, realmente, 
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esse tema já causou muito prejuízo político e não diz respeito ao nosso 

processo. 

Ministro — Doutor Gustavo, é precisamente por isso que meu despacho 

estabeleceu os contornos objetivos da acareação. Vossa Excelência tem 

toda a razão. Vou ser rigoroso em relação aos questionamentos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, para iniciar este ato, vou pedir 

novamente, então, começando, talvez, pelo Sr. Marcelo, tá, para trazer 

novamente essa circunstância, esse evento e descrevê-lo para que, 

depois, prosseguíssemos com as perguntas. Por favor, Sr. Marcelo, 

descreva novamente o evento. 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Excelência, como acho que 

mencionei no último depoimento, o jantar, na verdade, eu acho que, a 

meu modo de ver, é até, o assunto antecipa muito o jantar. O jantar, na 

verdade, foi o check in hand. Na verdade, semanas antes do jantar, nem 

se existia, houve, o Cláudio Melo me ligou e disse que havia uma 

solicitação de dez milhões, que o Padilha havia feito, para apoiar 

candidatos do Temer, do grupo do Temer, digamos assim. E eu, como 

sempre fiz com o Cláudio Melo, e todos os empresários do grupo sabem 

disso, eu disse: Cláudio, você tem que procurar um empresário do grupo 

que esteja disposto a fazer este apoio, certo? E ele foi procurar algum 

empresário do grupo que tivesse disposto a fazer este apoio. Neste 

interim – e é por isso que eu digo que esse assunto (...) – havia um 

pedido do Paulo Skaf para mim, que não teria nada a ver com esse pedido 

do Michel Temer, mas havia um pedido do Paulo Skaf para mim para 

apoiar ele na campanha no montante de seis milhões, um valor que era 
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muito alto relativamente ao que a gente gastaria numa campanha da 

candidatura dele. E eu tinha dito a ele, num primeiro momento, que eu 

não conseguiria ir com esse valor e ficamos por isso aí. Bom, nesse 

interim, o Cláudio estava evoluindo, eu não estava acompanhando, mas, 

em determinado momento, veio a ideia, aí, o Paulo voltou ao assunto e eu 

falei: Paulo, você é um candidato que é apoiado por Michel. Eu estou 

sabendo que o Michel fez um pedido para apoiar candidatos e que 

montava 10 milhões. Vamos fazer o seguinte? Consiga que o Michel... se 

a gente conseguir apoiar — porque isso está sendo definido por outros 

empresários —, se a gente conseguir apoiar em 10 milhões, consiga que 

Michel direcione dos 10, 100 milhões para você. Em determinado 

momento, ele até me colocou numa ligação celular com Michel, que ele 

falou: “Ó, Marcelo...” Ele ligou para mim: “Marcelo, tem alguém aqui 

querendo falar com você”. Aí eu atendi, era o Michel, e falou: “Marcelo, a 

importância de apoiar [conversa totalmente institucional], a importância 

de apoiar o Paulo”. Aí, falei: “Sim, Presidente, pá, pá”, desliguei o 

assunto. Aí, depois, até procurei o Paulo: “Paulo, não é bem assim, você 

precisa assegurar que o dinheiro — não dá para ser só essa conversa —, 

você precisa assegurar que o dinheiro que Michel quer para o grupo dele 

vá seis para sua campanha”. Ficou por isso. Nesse ínterim, o Cláudio 

voltou para mim e disse que já tinha conseguido com algum empresário, 

que, se eu me recordo é da área de infra, eu não sei quem, que ele iria 

apoiar esse grupo de Michel Temer em 10 milhões de reais. Aí eu falei: 

Cláudio [e a única razão pela qual eu fui nesse jantar era para fazer o 

check-in antes e assegurar que, dos 10, 6 eu conseguiria garantir para 

Paulo]. Só que num jantar com o vice-Presidente, até pela liturgia do 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

5 
AIJE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF – Segunda Acareação                               Data: 10/3/2017 
 

cargo, as coisas se resolvem antes. Então, Cláudio já havia acertado com 

o Padilha antes que seria 10 e seria 6 para Paulo Skaf. Quando eu cheguei 

lá na casa do Michel Temer com o Cláudio, teve até uma primeira 

conversa — eu, ele e o Padilha —, que ficou mais ou menos acertado isso. 

Depois teve o jantar com o Michel, que foi um jantar institucional, até pela 

liturgia do cargo, eu nunca faria a falta de educação de mencionar valor — 

eu comentei isso referente à presidência Dilma, quer dizer, quem pediu os 

valores específicos era o Guido, eu me assegurava que ela sabia mais ou 

menos da dimensão do nosso apoio, ela dizia que o Guido ia me procurar, 

mas eu nunca falei de valor. A liturgia, a questão de educação, você não 

fala com o Presidente ou o vice-Presidente a questão do valor, e, em 

determinado momento, ele saiu do jantar, foi na época do... e, com o 

Padilha e Cláudio, nós fechamos: “Olha, então está certo, aqueles 10 que 

o Cláudio acertou com você, que foi apoiado, dos 10, 6 vai para Paulo 

Skaf”. Foi isso, basicamente, o que aconteceu. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E agora, trazendo o mesmo episódio ao Sr. 

Cláudio, em relação à descrição do Sr. Marcelo, tendo em vista o seu 

depoimento anterior, o que haveria para retificar ou para confirmar em 

relação aqui ao depoimento do Sr. Marcelo? 

Depoente (Cláudio Melo) — Eu confirmo o depoimento que dei na 

minha colaboração e aqui, na segunda-feira, até falamos de um eventual 

pedido. O Sr. Michel Temer não tratou comigo absolutamente nada. Quem 

tratou comigo foi o Eliseu Padilha sobre um outro tema que, realmente, 

efetivamente, eu falei com o Marcelo. Ele me disse que procurasse a área 

de estrutura, Benedicto Júnior. Eu procurei Benedicto Júnior. Disse a ele, 
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na verdade, tá no meu dado de colaboração, esse assunto ele começa 

com o Sr. Moreira Franco, que faz o pedido, depois é substituído em 

algum outro momento lá na frente, mas tá bem claro no meu dado de 

colaboração, e o Benedicto Júnior tratou desse tema. Quanto ao episódio 

do jantar, ao que eu me recordo, nós fomos — Marcelo me ligou e disse 

que tinha esse encontro marcado aqui —, nós fomos ao encontro, e lá, 

realmente, ficou combinado o que se faria... Houve o pedido, a solicitação 

feita a Marcelo, e ele combinou que faríamos o apoio à campanha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas, no momento do seu relato, pelo que me 

recordo, e o senhor tem liberdade de me corrigir, a apresentação da 

doação de que seria de 10 milhões, estavam na mesa o senhor, o Sr. 

Marcelo, o Presidente Temer e o Sr. Eliseu Padilha? 

Depoente (Cláudio Melo) — Quando o Presidente solicitou ao Marcelo, 

estávamos nós quatro. Eu não me recordo de nenhuma ausência de nós 

quatro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E esse valor de 10 milhões que foi falado, 

colocando já que 6 milhões seriam destinados ao Sr. Skaf? 

Depoente (Cláudio Melo) — Sim, até porque eu não conheço o Skaf.  

Juiz Auxiliar Eleitoral — E o senhor tinha relatado de uma reação de 

discordância por parte dos financiados, no caso o PMDB, tanto por parte 

do Sr. Padilha quanto por parte do Sr. Michel Temer. É isso? 

Depoente (Cláudio Melo) — Não sobre os 6, os 4. Logo no primeiro 

momento se falou que destinaria... a ajuda que fosse feita seria destinada 

integralmente para o Skaf. Aí foi ajustado para que se ficasse 6 e 4. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, num primeiro momento, foi feita uma 

colocação de que os 10 milhões iriam tudo para Skaf? 

Depoente (Cláudio Melo) — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Diante dessa colocação, houve a reação por 

parte tanto do Sr. Padilha quanto do Sr. Michel Temer, não é isso? 

Depoente (Cláudio Melo) — Isso. De ambos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Uma reação no sentido de discordar? 

Depoente (Cláudio Melo) — Exato. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E o desdobramento disso, qual que foi? 

Depoente (Cláudio Melo) — Ficou combinado que 6 iria para o Sr. Paulo 

Skaf, e os outros 4 o Sr. Eliseu Padilha, depois, no momento oportuno, 

destinaria da forma que conviesse ao partido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Em nenhum momento, nessa conversa, foi 

discutido sobre fonte de recurso, como seria feita essa doação? 

Depoente (Cláudio Melo) — Não. Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Só discussão de valores. 

Depoente (Cláudio Melo) — Não foi bem uma discussão, foi só uma 

colocação. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Que o valor já estaria fechado. 

Depoente (Cláudio Melo) — Não, o valor foi dado naquele momento, 

né? 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Foi dado naquele momento.  
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Depoente (Cláudio Melo) — E ficou assentido. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — No momento da apresentação do valor, quem 

fez a apresentação do valor foi o Sr. Marcelo? 

Depoente (Cláudio Melo) — O Marcelo disse que iria contribuir com 

esse valor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Com o valor de 10 milhões? 

Depoente (Cláudio Melo) — Exato. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — No momento da apresentação do valor, o 

Presidente Michel Temer estava na mesa. 

Depoente (Cláudio Melo) — Ao que me recordo, ninguém se ausentou. 

Não era na mesa, né, quando eu falei era na lateral, numa varanda que 

estávamos sentados. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Da mesma forma, bom, o senhor já respondeu 

que também no momento da discordância também o Sr. Michel Temer 

estava presente. 

Depoente (Cláudio Melo) — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Também se manifestou a sua discordância em 

relação à transferência do valor total para campanha do Skaf. 

Depoente (Cláudio Melo) — É. Normal, não é? Comentando que o 

partido iria definir a forma, que não podia ser assim. Aí chegou-se num 

consenso de 6 e 4. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Tá ok. Senhor Marcelo, não há retificação nesse 

sentido? Diante da declaração do Sr. Cláudio, não há nenhuma retificação 

por parte do seu depoimento? 

Depoente Marcelo Odebrecht — Não. Ou seja, apenas eu posso 

corroborar, porque toda autorização, se eu autorizei o valor, ele teria, 

como teve outros casos, um e-mail meu autorizando esse valor. Se ele 

não tem esse e-mail, é porque eu não autorizei. Toda transação... 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Digo da circunstância do jantar em si, há algum 

ponto a retificar no depoimento do senhor? Porque, na verdade, o que 

está um pouco divergente é em relação, exatamente, ao momento em 

que foi colocado que a doação seria de 10 milhões, a sugestão que esses 

10 milhões seriam transferidos ao Sr. Paulo Skaf e que, no caso, Michel 

Temer estava, neste momento, também nessa conversa. O senhor se 

recorda desse ponto específico? Alguma coisa a retificar nesse ponto 

específico? 

Depoente Marcelo Odebrecht — É como eu falei para o senhor: na 

verdade, o jantar já estava... os 10 milhões já estava acertado entre o 

Cláudio e o Padilha, com autorização de algum empresário do grupo que 

não fui eu. Não fui eu que autorizei esse valor, não fui eu que defini este 

valor. Portanto, no jantar, eu só procurei assegurar que o valor que já 

tinha sido assegurado, e procurei assegurar isso com o Padilha, fosse 6 

milhões para candidatura de Paulo Skaf. Se não fosse por conta desse 

valor para Paulo Skaf, nem teria o jantar. E isso pode ser corroborado 

pelos... ele não tem. Esse e-mail que autorizou os 10 milhões deve ter 

sido de outro empresário que não eu. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas não houve uma conversa, na ocasião do 

jantar, específica sobre a destinação dos valores? 

Depoente Marcelo Odebrecht — Em absoluto. Não. Em absoluto. Só no 

final quando Michel Temer se levantou, eu, Padilha e Cláudio fechamos 

que: “Ó, então está certo que aqueles 10 milhões que o senhor concordou 

com Cláudio, 6 milhões vão para o Paulo Skaf. Ok, ok”. 

Ministro — Bem, aqui, é bom esclarecer que a questão só tem interesse 

para este processo se estiverem preenchidas duas condições sobre as 

quais eu vou perguntar diretamente. A primeira condição é que esses 

recursos, no diálogo, tenham sido direcionados, de uma forma ou de 

outra, mesmo que parcialmente, para a campanha presidencial. E 

respondida positivamente essa pergunta, se os valores que, 

eventualmente, tenham sido direcionados à campanha presidencial o 

fossem por meio de Caixa 2. Porque, se não estiverem presentes esses 

dois pressupostos, vamos chamar objetivos, o fato pode até ter relevância 

em outras esferas, mas não aqui para este processo. Então, eu vou fazer 

as perguntas diretas. Neste jantar, Sr. Marcelo e Sr. Cláudio, ou antes do 

jantar, especificou-se, tirante a destinação dos 6 milhões para Paulo Skaf, 

o destino dos 4 milhões remanescentes? 

Depoente Marcelo Odebrecht — Não comigo. Excelência, veja bem, em 

nenhum momento, houve menção. Porque esse assunto, como eu disse 

para o senhor, ele veio do Cláudio, em nenhum momento houve menção 

que se referia à campanha presidencial. O que Cláudio me informou foi 

que era um apoio pedido pelo Padilha para atender candidatos que o 

Temer teria interesse em apoiar.  
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Depoente (Cláudio Melo) — Da minha parte, ficou definido lá nesse 

encontro a que a gente está se referindo, no Jaburu, que os 10 milhões 

parte iria para o Paulo Skaf e a outra parte o Sr. Padilha ia destinar. A 

forma como foi feito isso ele combinou com outra pessoa, com o José 

Carvalho. Mas, ao que me consta, deve ter direcionado para alguma outra 

campanha das pessoas do PMDB. 

Ministro — Mencionou-se, em algum momento, campanha presidencial? 

Depoente (Cláudio Melo) — Não. Que eu tenha presenciado, não. Ficou 

claro campanhas para o partido, para o PMDB.  

Ministro — E mencionou-se, nesse diálogo, seja lá com a presença do 

Presidente ou não, Caixa 2? 

Depoente (Cláudio Melo) — De forma alguma. Ficou de se definir 

depois... 

Ministro — Senhor Marcelo, mencionou-se Caixa 2? 

Depoente (Marcelo Odebrecht) — Não. Não de minha parte. 

Ministro — Então, não vou prosseguir com esta acareação, porque a 

dúvida de lembrança entre o Sr. Marcelo e o Sr. Cláudio acerca da 

presença ou não do Presidente Michel Temer é irrelevante para este 

processo. Não estou decidindo ainda, mas parece que, considerando o 

objeto específico bem delimitado que tem este processo - a análise dos 

financiamentos dos gastos da campanha presidencial - eu não vejo como 

os dois depoimentos possam contribuir com este objeto. Queria saber se 

há alguma outra pergunta dos eminentes advogados ou do Ministério 

Público? 
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Vice-Procurador-Geral Eleitoral — A pergunta que faria, Ministro 

Benjamin, Vossa Excelência já formulou de forma que, para mim também, 

o ponto está esclarecido. 

Ministro — Veja, eu não estou dizendo que os fatos não têm relevância. 

Mas a relevância para este Tribunal e para este processo é muito 

delimitada objetivamente. Portanto, peço ao doutor Bruno para declarar 

encerrada esta acareação. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, não havendo mais perguntas por parte 

do juízo, dos advogados e do Ministério Público Eleitoral, declara 

encerrada esta acareação. Agradeço a presença do Sr. Marcelo pela 

contribuição à Justiça Eleitoral, doutor Luciano, forte abraço, ao nosso 

querido Presidente, obrigado por sua participação e controle dos trabalhos 

em Curitiba, Senhor Marcelo também. Senhor Cláudio Melo, doutor 

Rodrigo, obrigado também. Se bem que o doutor Rodrigo ainda vai 

acompanhar uma testemunha. 

Ministro — Também quero deixar o meu agradecimento pessoal ao 

doutor Luciano Feldens pela forma — estou chamando aqui, doutor 

Luciano, de escandinava — de participação dos advogados neste processo. 

Quero que Vossa Excelência saiba que eu o incluo neste conjunto, 

agradeço muitíssimo e agradeço ao Sr. Marcelo Odebrecht também e, 

evidente, ao nosso querido Desembargador que sempre abre as portas do 

Tribunal do Paraná para essas oitivas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Está encerrado o ato. 

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

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 
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depoimento vídeo-fonográfico encaminhado a esta Coordenadoria de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 


