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 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL N. 1943-

58.2014.6.00.0000/DF 

TERMO DE TRANSCRIÇÃO123 

DEPOENTE 

Fernando Migliaccio 

 

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

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

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

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

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

ato Drs. José Eduardo Alckmin, Flávio Henrique Costa Pereira, Gustavo 

Kanffer, Marilda de Paula Silveira e Afonso Assis Ribeiro, pelos 

representantes Coligação Muda Brasil e Partido da Social Democracia 

Brasileira (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 

Chamas, pela defesa do depoente. 

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

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

disponibilizadas, não aparece, em algumas delas ou, talvez, na 

esmagadora maioria, o nome do advogado, porque o taquígrafo não tem 

condições de identifica-lo. Só me dei conta disso agora. Então vou pedir 

que, ao fazerem uma intervenção, se identifiquem. Evidentemente que 

qualquer um de nós que venha a ler as transcrições sabe quem falou. De 

toda sorte, temos os vídeos se houver alguma dúvida. Mas é apenas para 

deixar isso mais fácil para quem for ler essas transcrições. Doutor Flávio? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ministro, mais uma vez queria 

me colocar contrariamente à sugestão de Vossa Excelência principalmente 

neste depoimento de hoje. Fomos intimados com uma antecedência muito 

pequena para este ato e é um ato deveras complexo, porque serão três 

depoimentos e duas acareações. Nossa devesa seria prejudicada se não 

tivéssemos hoje com a equipe completa para este ato de tal magnitude. 

Ministro — Por completa, entenda-se quatro advogados; quatro 

advogados, todos excelentes advogados, disso não tenho a menor dúvida. 

Dr. Alckmin? 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — Ministro, de nossa parte, 

também temos essa dificuldade, porque Vossa Excelência tem uma 

memória privilegiada, mas eu, que já estou meio que rateando com todos 

os defeitos, para mim realmente a ajuda dos colegas é muito importante. 

Agora, se de tudo formos limitar a um advogado por parte, só lembraria 

que aqui somos duas partes, PSDB e também a Coligação, então que 

pudéssemos pelo menos ficar os dois advogados. Agora, só tenho uma 
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preocupação, em função da observação do Dr. Flávio Caetano, se isso 

amanhã ou depois não poderá surgir uma alegação de cerceamento. 

Ministro — Por isso que estou aqui ouvindo todos os advogados. Não faço 

nada neste processo sem ouvir os advogados. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — Agora, eu poderia, colaborando 

com Vossa Excelência, fazer uma sugestão. Se os celulares estão 

desligados, fui o primeiro a entregá-lo ali, talvez pudéssemos dispensar 

também os outros aparelhos. 

Ministro — Quais são os outros aparelhos? 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — Os mini Ipads, Ipads, notebooks 

e fazemos anotação aqui. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Aí vou ter que me opor, porque 

estou com os depoimentos no Ipad. 

Ministro — Doutor Gustavo? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Ministro, vou acompanhar a 

maioria dos colegas, não vou me opor a eles, mas gostaria só de 

aproveitar essa colocação de Vossa Excelência ao início para dizer que 

tem me incomodado um pouco receber pela imprensa a notícia de novos 

depoimentos. Eu até falei com o Dr. Bruno ontem, mandei uma 

mensagem para ele pedindo que fosse disponibilizado com um pouquinho 

mais de agilidade no site do TSE os despachos de vocês, porque 

realmente nesta semana, até por conta da agilidade, recebi inúmeras 

ligações de jornalistas: ah, então vai ouvir a Maria Lúcia, vai ouvir 

fulano... Não estou sabendo, não tenho essa informação. 
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Ministro — Eu não estou sabendo que tenha saído daqui alguma 

informação. Só duas pessoas têm acesso aos despachos, eu e o Dr. 

Bruno. E depois esse despacho é enviado ao TSE para inclusão no 

sistema. E às vezes demora algumas horas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Houve um descompasso, 

Ministro, sai primeiro assessoria de imprensa e depois no processo. Não 

foi isso? 

Ministro — Isso é lamentável. Mas é um descompasso de horas, mais do 

que um par de horas, porque eu, o Dr. Bruno e o Dr. Sérgio, que estão 

aqui sabem bem disso, eu fico telefonando. “Já está no sistema? ”Não 

estou vendo no sistema.” Precisamente para evitar este hiato — entre 

sair, normalmente eu despacho no STJ, e o despacho é físico, não faço 

eletronicamente — reduzir o hiato entre o momento em que o despacho é 

assinado e a entrada no sistema, porque os advogados têm que ser os 

primeiros a saber. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Tem toda uma logística, você joga primeiro no 

sistema, depois tem que digitalizar, joga todos os volumes lá para baixo, 

lógico que temos tentado fazer isso, como o Ministro bem coloca, a 

cobrança de que isso seja bem rápido. O que estou tentando fazer até 

com o Dr. Alckmin, com o Dr. Gustavo, Dr. Flávio é que estão recebendo 

uma intimação judicial via WatsApp, porque a primeira coisa quando 

tenho uma movimentação tenho que deixar os senhores cientes. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Isso eu não me opus, Ministro. 

Em relação a isso, até agradeci ao Dr. Bruno quando fez, mas nesta 

semana explicitamente em dois casos... 
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Ministro — É muito pertinente a sua observação, Dr. Gustavo, não pode 

ocorrer. Então, estou determinando que a partir de agora no momento em 

que eu assino o documento, seja despacho, decisão, seja na minha casa, 

seja no STJ, onde eu estiver quem for apanhar, e normalmente é o Dr. 

Sérgio ou o Dr. Bruno, vai fotografar e mandar por WhatsApp, vamos 

dizer, informalmente, para os advogados, porque o meu controle termina 

no momento em que qualquer um dos dois chega ao TSE e entrega aos 

canais competentes onde aquilo vai tramitar por algumas horas até ser 

colocado no sistema. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Quero também deixar 

registrado, Ministro, que não há nenhuma desconfiança em relação a 

ninguém, não é isso, mas, talvez, como o Dr. Flávio tem colocado, a 

Assessoria de Imprensa do TSE faz um belíssimo trabalho também, mas 

talvez haja esse descompasso. E realmente só me causou um pouco de 

desconforto saber pela imprensa e parece que não estamos 

acompanhando o processo da forma como todos estamos, tão próximos, 

então é só. 

Ministro — Eu não gostaria de saber pela imprensa. Agradeço. Eu não 

sabia. Vamos tomar as providências para que isso realmente não ocorra. 

Não vamos, diante da oposição dos advogados, Dr. Nicolao... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Eu darei razão aos advogados nesta 

oportunidade, Ministro Benjamin, acho que a essa altura do campeonato, 

inclusive com as providências que Vossa Excelência têm adotado no 

sentido de minimizar os riscos de vazamento, todos os advogados que 

estão aqui estão plenamente credenciados a defender os interesses dos 
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seus constituintes. Portanto, acho de bom alvitre a medida sugerida pelo 

Dr. Alckmin, ou seja, a permanência de todos. Aliás, sugerido por todos. 

Ministro — Esta certamente será a audiência com maior número de 

advogados. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Já tivemos mais. 

Ministro — Dez. E com os outros que vão passar por aqui, acho que hoje 

batemos o recorde. Sugiro que comecemos pelo Fernando Migliaccio. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Pode chamar. Todos já foram informados de 

que foi criado um sistema para acessar com senha... 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Eu acessei hoje e está funcionando 

bem. 

Ministro — Todos perceberão, mas vou aqui enfatizar que coloquei tarjas 

em alguns trechos de depoimentos. Quem achar que a tarja é imprópria, 

eu vou avaliar. O meu critério foi o seguinte: como estamos analisando 

eleições presidenciais, tudo que disser... Boa tarde, o senhor é? 

Depoente — Fernando. 

Ministro — Sr. Fernando, sou Herman Benjamin. Então utilizei o seguinte 

critério objetivo, mas repito: se houver algum questionamento, por favor, 

o façam. O objeto desta ação são as eleições presidenciais de 2014. 

Portanto, coloquei tarja em nomes de presidenciáveis, ou, melhor 

dizendo, candidatos a presidente da República naquele período e também 

em nome de presidentes anteriores. Esse o critério objetivo que utilizei. E 

é uma tarja eletrônica, que se põe e se houver questionamento, se tira. 

Não apaga. A princípio achei que apagava e fiquei bastante preocupado, o 
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que demonstra o meu grau mínimo de conhecimento tecnológico. Queria 

inicialmente agradecer ao Sr. Fernando por estar aqui e ao Dr. Carlos por 

ter viabilizado esta audiência em Brasília. Não me canso de realçar que 

este processo todo tem me dado muito trabalho, mas um prazer, que vou 

levar, é trabalhar com advogados de excelente qualidade e perfil de 

dedicação. Não é só o senhor, outros que estão aqui e outros que já 

passaram. Se estivéssemos num país escandinavo não seria diferente. É 

motivo de orgulho para mim. Então queria agradecer muito ao senhor 

pela colaboração, foi quase que, em termos de intimações, relâmpago, 

todas feitas informalmente e depois formalizadas. E vindo a Brasília, o que 

nos economizou um bom tempo. Sr. Fernando, aqui é uma audiência da 

Justiça Eleitoral, não é uma audiência de processo penal. O objeto é o 

financiamento de campanha, mas campanha presidencial de 2014. 

Evidentemente, há um interesse como funcionava, dentro da Odebrecht, o 

sistema de Caixa 2, Caixa 1, propina e o que eu denominei de Caixa 3, 

que seria — algo que não é nem Caixa 1 nem Caixa 2 — uma “barriga de 

aluguel”. O caso específico da Cervejaria Petrópolis e da cerveja Itaipava. 

Portanto, o seu depoimento é muito importante para este processo porque 

de um lado nós ouvimos o Sr. Marcelo Odebrecht, que está na ponta, e o 

senhor e o Setor de Operações Estruturadas estão na outra ponta. Aí está 

a trajetória inteira das práticas que foram investigadas em um outro local, 

em uma outra Justiça. Repito, aqui o nosso foco é estritamente eleitoral. 

O Dr. Bruno Lorencini é o Juiz Federal Auxiliar da Corregedoria. Ele vai 

conduzir a inquirição. Mas eu, como relator do processo, também 

pergunto. Em seguida, nós vamos ter as perguntas dos eminentes 

advogados que estão aqui, eles vão se apresentar, representando as 
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partes deste processo e, ao final, o Subprocurador-Geral da República 

Eleitoral, o Dr. Nicolao Dino. Com isso fechamos o depoimento. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Fernando Migliaccio, boa tarde! 

Agradecemos aqui a sua presença hoje na Justiça Eleitoral e também ao 

Dr. Carlos, que incomodei bastante. 

Advogado (Carlos Chamas) — De forma alguma. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Fernando, o Ministro já colocou, a ação 

tem uma natureza de cunho eleitoral, é uma ação de investigação judicial 

eleitoral. Ela tem como representante o PSDB, a Coligação Brasil, e como 

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

Michel Temer, atual presidente do País. Inicialmente, por um dever legal, 

devo prestar o seu compromisso de dizer a verdade aqui. Então, para isso 

eu pergunto, o senhor tem algum tipo de vínculo de natureza... amizade, 

inimizade, até mesmo parentesco com qualquer um dos representados, 

Dilma Rousseff ou Michel Temer? 

Depoente — Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — A sua situação jurídica aqui é de testemunha, 

porém o senhor atualmente é colaborador da Justiça, é isso, não? 

Depoente — É. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — A sua colaboração já foi homologada, porém 

ela tem o sigilo resguardado. Nós tivemos a preocupação neste processo 

de realizar uma consulta formal ao Supremo Tribunal Federal, inclusive 

rastreada em parecer da Procuradoria-Geral da República, no sentido de 

que o seu depoimento hoje não implica qualquer ofensa ao seu acordo de 
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colaboração premiada, pelo contrário, ele representa uma colaboração 

com a Justiça Eleitoral. Então, tirando esse aspecto, que acredito que o 

Dr. Carlos já deve ter-lhe esclarecido, o senhor sentiu algum impedimento 

para dizer a verdade hoje aqui? 

Depoente — Nenhum. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, o senhor assume o compromisso, nos 

termos da lei, de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. 

Depoente — Assumo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Fernando, para iniciar o depoimento — 

não tivemos acesso à sua delação, então talvez uma ou outra pergunta 

será um pouco mais genérica —, gostaria de saber quando começou a sua 

relação com a Odebrecht, que ano terminou e qual era a sua função 

desempenhada na empresa. 

Depoente — Eu entrei como estagiário em 1992, estagiei dois anos na 

área financeira; permaneci até 1997 na CBPO; depois, de 97 até 98, na 

OSI, que é a Odebrecht Serviços de Infraestrutura; depois, de 99 a 2002, 

eu fui tesoureiro da Odebrecht S. A. Holding; depois, de 2003 até 2006, 

eu fui da Tesouraria da Construtora Norberto Odebrecht; de 2006 a 2008, 

trabalhei aqui em Brasília no Programa de Financiamento à Exportação; e, 

de 2009 a 2015, no Setor de Operações Estruturadas. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — No Setor de Operações Estruturadas até 

quando de 2015? 
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Depoente — No papel, oficialmente, até dezembro, que foi quando eu fui 

desligado. Mas poderia dizer que até meados de 2015, até antes disso, já 

havia a ordem de encerrar e a área já não mais existia. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Essa ordem partiu de quem? 

Depoente — Do Marcelo Odebrecht. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Alguma coisa foi esclarecida para o senhor da 

razão para essa ordem? 

Depoente — Sim, o óbvio e ululante, a Lava Jato em curso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Apenas para entender um pouco esse setor, 

havia um cargo normal, havia esse setor no organograma da empresa? 

Depoente — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E como que ele era apresentado ao público? 

Depoente — Setor de Operações Estruturadas. E aí as pessoas 

perguntavam, a gente dizia, basicamente para bancos ou pessoas mais 

próximas, que era uma área de planejamento fiscal. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas na prática qual era o funcionamento? O 

que se fazia lá? 

Depoente — Na prática, não sei na gênese da coisa qual era, mas 

quando eu entrei, que ele já existia, era para fazer pagamentos paralelos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — “Pagamentos paralelos” entenda-se fora de 

contabilidade? 

Depoente — Fora de contabilidade. 
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Ministro — Ilícito? 

Depoente — Ou não. Por exemplo — acho que o Marcelo até comentou —

, a questão de pagar sequestro de integrantes que estavam no Iraque, na 

Colômbia. Isso não é ilícito. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O setor utilizava recursos de que fonte? 

Depoente — Utilizava recursos... a gente tinha uma área, antes da área 

de operações estruturadas, de geração. Essa área de geração considerava 

projetos verdadeiros da Odebrecht ao redor do mundo, onde se gerava 

um excedente das operações que eram oficiais. Então: “Ah, vamos fazer 

uma obra em tal lugar”. Tinha um excedente, esse excedente, o 

verdadeiro era usado como verdadeiro e o excedente era usado para 

abastecer a nossa área. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E quem era o responsável por essa área de 

geração de recursos? 

Depoente — O responsável nunca soube, mas quem me passava era o 

Marcos Grillo. 

Ministro — Esse excedente era gerado apenas no exterior? 

Depoente — Apenas no exterior. Pouquíssimas vezes no Brasil, que eu 

nem poderia relatar quais, porque, por uma questão de segurança, a 

gente nunca achou que fosse seguro e não correto fazer isso no Brasil. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E dentro do setor quais as funções que o 

senhor desempenhava? 
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Depoente — Eu cuidava de uma parte do relacionamento bancário, 

porque o Luiz Eduardo cuidava de outro tanto, e eu cuidava do caixa, da 

movimentação de receber esse recurso da área de geração e do repasse 

posterior, seja para os intermediários, seja para os doleiros, para o 

recurso final chegar ao destino final. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Como era essa divisão entre o senhor e o Luiz 

Eduardo Soares? 

Depoente — O Luiz Eduardo Soares era responsável pelo relacionamento 

também, dividindo comigo, bancário e operava dentro do sistema 

Drousys, que não sei se os senhores já ouviram, que era um sistema 

paralelo de informática... 

Ministro — Poderia soletrar? 

Depoente — D-r-o-u-s-y-s. E principalmente a função do Luiz Eduardo, 

até onde eu entendia, era coordenar os contratos, para que as operações 

parecessem reais — na verdade, não eram. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Já o senhor cuidava de caixa e...? 

Depoente — De receber o dinheiro da geração e repassar para frente. 

Agora, uma coisa importante para se relatar é que tudo isso foi construído 

de uma maneira que existia um chinese wall enorme entre a nossa 

geração e nossa área, ou seja... 

Ministro — Havia o quê? 

Depoente — Uma divisão muito forte. 

Ministro — Ah, uma “muralha da China”? 
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Depoente — Desculpe. De eu não poder saber nada, absolutamente nada 

da área de Marcos Grillo e ele não deveria saber da nossa. Dentro da 

nossa, existia uma hierarquia muito grande de cada um não saber muito 

do que estava ocorrendo à frente. Por exemplo, quando eu repassava os 

recursos para o prestador de serviços que fazia o pagamento final, eu não 

sabia para que que era. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O senhor não sabia quem era o destinatário 

final? 

Depoente — Não. Não deveria. Existiram algumas exceções. E a pessoa 

para quem eu passava também não sabia. Ela só recebia a ordem porque 

existia um sistema de alimentação de pedidos aqui, na origem, que caía lá 

no final e aí sim ninguém ficava sabendo, nem o entregador, a não ser 

que o cara abrisse a porta e visse quem era. Mas desde o começo até o 

fim não se sabia que era. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E quem definia essa política de segredo? Quem 

estabeleceu essas regras?  

Depoente — Imagino que a direção. Eu não posso especificar nomes. 

Seria injusto. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Ao cuidar do caixa, ao cuidar da tesouraria, 

basicamente a que informações o senhor tinha acesso quando o senhor 

estava... 

Depoente — Eu tinha acesso... 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Vou fazer primeiro também já junto com essa 

pergunta saber: havia algum tipo de encontro de contas, uma 

contabilidade? 

Depoente — Sim. Não obstante nós da área de operações estruturadas 

sejamos pessoas de confiança, obviamente eu fazia questão de mostrar 

todos os extratos ao fim do ano e antes disso, na contabilidade formal da 

empresa, havia, não sei como, mas sei que havia um check. Assim, saiu 

tanto, entrou tanto, então não está faltando dinheiro. O que eu sabia? 

Sabia de onde vinha o dinheiro, porque eu tinha que avisar a 

contabilidade “olha, vieram 10 (dez) milhões do Panamá; 5 (cinco) da 

República Dominicana; veio 20 (vinte) da Venezuela”. Então eu sabia qual 

o país de origem de que era gerado e eu escolhia, à medida da demanda e 

da disponibilidade dos bancos, eu que fazia o tráfego de dinheiro de “ah, 

vai para cá; vai para lá”. Então, era isso que eu sabia. Só isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O senhor sabe mensurar economicamente... O 

senhor entrou lá em dois mil e... 

Depoente — E oito. Final de 2008 até 2015. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O senhor sabe mensurar, primeiro, a entrada 

de dinheiro nesse caixa e a saída, mais o menos... 

Depoente — A somatória? 

Juiz Auxiliar Eleitoral — A somatória? 

Depoente — Não. Teria aqui que fazer um exercício de memória, mas 

seria também leviano eu precisar alguma coisa. Eu sei que no último ano 
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foi — o último estava bem latente para mim — na ordem de 650 

(seiscentos e cinquenta), 700 (setecentos) milhões de dólares. 

Ministro — O último sendo... 

Depoente — Dois mil e quatorze. Desculpe, o penúltimo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Setecentos milhões de ingresso, e de saída? 

Depoente — Era praticamente a mesma coisa, porque o saldo era muito 

baixo. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Perdão, mas só para ficar claro. 

Dólares ou reais? 

Depoente — De dólares. 

Ministro — Poderia repetir, Sr. Fernando? 

Depoente — Sim. Dois mil e quatorze: aproximadamente entre 650 

(seiscentos e cinquenta) e 700 (setecentos) milhões de dólares. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E a saída? 

Depoente — Próximo, porque o saldo era sempre muito baixo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Fernando, e essa pergunta, 

obviamente, dentro do que o senhor conhecia, seria possível algum tipo 

de identificação nesse montante, nesse universo? Uma identificação, claro 

que aqui em parâmetros grosseiros, pelo que o senhor conhece, dentro 

desse universo, quanto que foi destinado a, por exemplo, partidos 

políticos, no Brasil, que seria correspondente a Caixa 2, quanto que seria 

correspondente a acordos de propina. O senhor teria esse tipo de 

informação? 
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Ministro — Eu tenho uma pergunta que antecede a essa. Se pegarmos 

2014, o ano em que o senhor tem uma memória mais viva, desses 

seiscentos e cinquenta a setecentos milhões de dólares, 

aproximadamente, qual seria a porcentagem a ser relacionada com 

operações no Brasil e lá fora. Quer dizer, lá fora entenda, operações 

destinadas a beneficiários no Brasil e operações destinadas a beneficiários 

reais, não os fictícios, no exterior. Em termos de porcentagem? 

Depoente — Excelência, é difícil porque eu poderia estar cometendo um 

grande engano. Então, teria que pensar um pouco. Mas se eu tivesse, 

enfim, desculpe, eu não consigo. É possível chegar a esse número, pelas 

planilhas que... 

Ministro — Eu refaço a pergunta, porque aqui não estamos buscando 

números precisos. É apenas para ter uma ideia de como funcionava o 

sistema. Em termos de metade, mais da metade seria para beneficiários... 

Depoente — Em 2014, acho que poderemos afirmar, de novo, sem, por 

favor, não quero cravar nada porque estou aqui para falar a verdade, não 

quero ser leviano com ninguém, acredito que mais da metade foi para o 

Brasil. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E dentro desse universo econômico, o senhor 

conseguiria, o senhor acha possível, ou o senhor consegue pelo menos ter 

uma ideia, nada de números precisos, o que seria referente a pagamentos 

de Caixa 2, pagamentos de valores de acordo de propina, eventualmente, 

também foi mencionado que desse caixa paralelo saia também pagamento 

de bônus a diretores. Foi uma menção do senhor Hilberto, é possível fazer 

esse tipo de segmentação? 
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Depoente — Se eu tiver acesso ao material, sim. Mas como foi 

apreendida todas as (...), não tenho condições de te responder. Mas tem 

uma coisa que eu posso afirmar: o bônus aos executivos, estamos falando 

de uma ordem de cinco milhões de dólares. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Quer dizer, desse universo de setecentos, 

bônus de cinco milhões? 

Depoente — É. No máximo, oito no universo todo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Já de propina em Caixa 2, o senhor não 

consegue definir? 

Depoente — Então, essa pergunta é bem específica. Como eu não, 

exceto alguns casos que posso relatar, porque a gente não podia saber 

para quem era, eu não sei nem como dizer o que era Caixa 2 e o que era 

propina. E eu não sei nem, desculpe, a definição de Vossas Senhorias de 

qual é a distinção ente um e outro, porque para mim é uma coisa só. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Entendi.  

Ministro — Há uma corrente muito forte a qual o senhor está se filiando. 

Não se preocupe, que a sua definição tem estofo doutrinário para ela. Não 

estou dizendo que é a minha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Fernando, voltando só um pouquinho 

numa pergunta, uma pergunta um pouco antecedente que já fiz, mas só 

para deixar claro: o senhor, quando fazia a sua atividade, quer dizer, o 

senhor normalmente recebia uma ordem de pagamento, não é isso?  

Depoente — Sim. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Essa ordem vinha de quem? 

Depoente — Bem didático e bem preciso, essa eu posso responder. Os 

LEs enviavam um pedido ao senhor que trabalhava na construtora, que se 

chamava Ubiraci Santos. Este senhor checava, seja com o Marcelo seja 

com os próprios registros contábeis de cada trato, se aquela obra fazia 

direito àquele pedido. Que também isso não quer dizer muita coisa, 

porque muitas vezes o LE tinha várias obras; se aquela obra A não tinha, 

ele pegava da C, e a C pagava pela A, e aí era autorizado. Uma vez 

imputados esses dados e uma vez checado por Ubiraci, seja contabilmente 

seja pela ordem do Marcelo, ele passava esse pedido, botava esse pedido 

no sistema MyWebDay, que era um sistema contábil dentro da 

organização e que algumas pessoas, aliás, todas as pessoas da 

organização tinham acesso ao MyWebDay, mas ele era... 

Ministro — Mywebday, tudo junto? 

Depoente — É, tudo junto. 

Ministro — M-y-w-e-b-d-a-y. 

Depoente — Só que ele era segmentado. A secretária da obra só entrava 

até o A, o gerente entrava até o C. Uma vez colocado isso, era colocado 

sempre numa sexta-feira, na segunda-feira Lúcia Tavares, que era a 

minha subordinada, abria esta planilha e verificava: olha, o que que nós 

temos para a semana que vem. Então, na ora que chegava para a Lúcia, a 

gente já sabia que estava aprovado pelo Marcelo, aprovado por quem de 

direito, pelos LEs, o Bira já tinha feito o trabalho dele de cheque contábil, 

e aí a gente podia pagar. Então, quando chegava para a Lúcia, era só 

executar. Como essa planilha era? Data que a pessoa tinha pedido; valor; 
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codinome para aquela pessoa, e por isso que não sei quem era; uma 

senha, que ora era criada pelo LE que combinou pessoalmente com o 

beneficiário final e ora com o próprio Ubiraci, que inventava. Então ele 

colocava: ah, todos as do Benedito Júnior eu vou colocar alguma coisa da 

feira, tomate, alface, por aí. Eram as senhas, ou já vinham as senhas 

prontas. E aí eu chegava com a Lúcia e me programava: Lúcia, o que que 

é, como que a gente vai dividir isso para pagar para os prestadores finais? 

Porque era em reais, então a gente tinha que mandar, era trinta milhões 

de reais? Então tinha que mandar dez milhões de dólares para um doleiro 

pra ele disponibilizar os trinta milhões de reais. Só que, às vezes, o 

doleiro não aguentava, então eles distribuíam em dois ou três. Então eu 

tinha que falar pra Lúcia: Lúcia, os primeiros cinco você passa pro doleiro 

A, os cinco você passa para o doleiro B e o restante você passa para o 

doleiro C. E ela fazia contato com essas pessoas para avisar: doleiro A, 

essa semana tem cinco milhões, por favor, os endereços são esse, esse e 

esse. Como que eu... Eu nunca... Até via alguns na planilha, mas nunca 

recebi os endereços. O Ubiraci passava direto para a Lúcia, ou a Lúcia 

tinha acesso às pessoas que pediam, dentro da empresa, e ela ligava e 

falava: fulano, essa semana tem um milhão para o teu parceiro, onde é o 

endereço? Aí ela pegava e passava pro doleiro. Era assim que funcionava. 

E no exterior? Vinha uma planilha também pro exterior. E aí a Ângela 

Palmeira me passava e ele falava pra ela: passa tudo para o Olívio 

Rodrigues. E ele se encarregava de fazer os pagamentos e eu, 

obviamente, o abastecia do valor que era (...) na semana. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, basicamente o senhor recebia essas 

informações prontas. O senhor nunca tinha que ter uma conversa, por 

exemplo, com o Marcelo, com o líder empresarial em específico? 

Depoente — Não 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então era algo sistêmico. 

Depoente — Que ele ocorria de tempo em tempo, assim, encontrava ele 

alí no elevador e falava: ó, essa semana não esquece de mim. Aí acabava 

comentando, mas nunca ele. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E dentre esses codinomes, em 2014 algum que 

se destacava, que, obviamente, tem interesse aqui para o nosso objeto, 

que é a campanha eleitoral de 2014? Que o senhor, obviamente, saiba 

quem seja o codinome? 

Ministro — Final de 2013. Nesse período pode incluir o final de 2013. 

Depoente — Ok. Não obstante não ser do padrão quotidiano da nossa 

operação, eu, o Luiz Eduardo, mesmo o Hilberto, ter acesso aos nomes, 

em alguns casos específicos o Marcelo, por questão de tamanho do valor e 

ele não saber, porque não adianta o Marcelo combinar e eu não atender. 

Eu que sabia do caixa, do fluxo. Então ele falava: atenda a pessoa X, Y, Z, 

e combine com ela – está autorizado X –, combine com ela qual é o valor 

e como você vai pagar. Então, eram os casos em que eu, sim, conhecia a 

pessoa, a pedido de Marcelo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O codinome de nome Feira? 

Depoente — Feira é Mônica Moura. Mônica ia, muitas vezes, ao escritório. 

O Hilberto passou a relação... 
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Ministro — Em São Paulo ou em Salvador? O Senhor chegou a morar em 

Salvador? 

Depoente — Não. Quando eu fui tesoureiro da Odebrecht S/A eu 

consegui que viesse para São Paulo, e tinha lá em Salvador. O Hilberto 

me passou a relação com a Mônica Moura. Como ele está sempre em 

Salvador e a Mônica está mais em São Paulo, então ele falou: você, por 

favor, atenda. E eu atendia. E eu sempre combinava os valores com ela. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Sabe me dizer desde o ano de 2013 e 2014, 

novamente, sem compromisso com valores exatos. 

Depoente — Excelência, eu sei que foram muitos milhões, mais de... Não 

sei, não posso, porque não foram só esses anos; teve anos anteriores. 

Mas 2013 e 2014, foi da ordem entre quinze e vinte milhões. Não posso 

precisar.  

Juiz Auxiliar Eleitoral — Em que moeda, por favor. 

Depoente — Dólares, desculpe.  

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Fernando, quando o senhor recebia 

uma ordem de pagamento para “Feira”, para Mônica Moura, o senhor 

tinha condições ou o senhor sabia – por informação que o senhor 

realmente soubesse, não por dedução – o senhor sabia se esse dinheiro, 

qual a causa desse pagamento, ou seja, isso representa o pagamento de 

uma campanha eleitoral no Brasil? 

Depoente — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Sabia?  
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Depoente — Sabia porque teve alguns momentos em que havia 

intersecções de programas. Então, por exemplo, tinha eleição no Brasil, 

mas tinha eleição na República Dominicana e tinha eleição em El Salvador, 

por exemplo, não tenho certeza se são esses países. Eu, até para me 

organizar e ela se organizar. E ela também tinha demandas especificas, 

tipo: eu preciso dessa semana, mas é pra Venezuela; do Brasil pode 

atrasar duas semanas; não, não, El Salvador tem que ser essa. Então, eu 

tinha que me organizar. Eu sabia exatamente que nós pagamos eleições, 

pagamos o trabalho dela nas eleições – muito bem feito, por sinal, o 

trabalho dela – de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República 

Dominicana e Panamá. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E aí, nesses quinze a vinte milhões que o 

senhor, sem compromisso com a exatidão, mas mensurou, nesse ano de 

2014 dá para dizer quanto disso seria Brasil ou se foi tudo Brasil? 

Ministro — Ou aí o senhor já estabeleceu o valor que era do Brasil, 

quando o senhor fez essa estimativa? 

Depoente — Ah, não, do Brasil eu lembro, porque isso foi cravado, foram 

dezesseis milhões. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Dezesseis milhões no Brasil? 

Depoente — É. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — De que dinheiro. 

Depoente — Então, ele perguntou. Agora, estou na dúvida se foi dólar ou 

real, não me lembro. Não, foi real. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Real. 
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Depoente — Só respondendo a pergunta dele e terminando, um pedaço 

pequeno foi para o exterior; a grande maioria, até... o mínimo de reação, 

de facilidade logística, preferia que fosse em reais. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Reais em pagamento como? 

Depoente — Em espécie.  

Juiz Auxiliar Eleitoral — Havia alguma sistemática que fosse adotada? 

Depoente — Havia. Ela entregava o endereço ora pra mim, ora para 

Lúcia, quando ela estava em Salvador, por questão de segurança, ela ia 

até o escritório em Salvador; ou quando estava em São Paulo, entregava 

para mim; ou ocorreu uma vez que ela deixou o envelope na portaria e 

ela me dava o endereço. Como eu já tinha pré-definido o cronograma, ela 

só me dava o endereço: “Olha, tal dia, tal endereço. No outro dia, outro 

endereço, procurar tal pessoa”. 

Ministro — Um esclarecimento complementar aqui: esses 16 milhões 

foram pagos no Brasil. 

Depoente — Sim. Não sei se a totalidade, mas grande parte. 

Ministro — Seria possível afirmar que outros valores foram pagos no 

exterior à Senhora Mônica Moura em decorrência de campanhas no Brasil? 

Depoente — Sim. 

Ministro — Além desses 16 milhões. 

Depoente — Parte dele. 

Ministro — Ou seja, além ou parte? 
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Depoente — Com certeza, nos anos anteriores, sim. O senhor pediu para 

eu concentrar em 2014, mas em 2010, com certeza. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Esses pagamentos no exterior para Mônica 

Moura o senhor sabe dizer se era conta offshore, o que era, como era 

feito? 

Depoente — Era conta offshore. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Onde ficava? 

Depoente — Não me lembro porque eu pegava o papel e passava para a 

Ângela. Eu tinha uma disciplina, diferentemente de outros que são 

curiosos, eu procurava nunca nem ver, até porque não era eu que fazia. 

Eu passava para um terceiro fazer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Entendi. Então o senhor mencionou que eram 

feitos pagamentos em espécie no caso desse valor no Brasil. Tinha alguma 

regra em relação a limites do que poderia ser entregue por vez? 

Depoente — Excelência, a gente tinha um conceito de segurança 

alinhado entre o Hilberto e os operadores, todos, desde o doleiro até o 

entregador final, da gente não fazer nada acima de 500 (quinhentos) mil 

reais. Só que devido à pressão e à demanda, teve um dia que eu fiz 30 

milhões. Então, a gente dividia em tranches para não passar de 500 

(quinhentos). Então era assim - Mônica mesmo: “preciso de um milhão e 

meio hoje”. Ela recebia 500 (quinhentos) de manhã, 500 (quinhentos) à 

tarde e 500 (quinhentos) de noite. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Entre as senhas que o senhor citou, o senhor 

se lembra de algum episódio... 
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Ministro — Trinta milhões de reais ou de dólares? 

Depoente — Desculpe, então, eu tinha falado, mas eu não tenho certeza, 

Excelência, mas eu acho que era de reais. 

Ministro — Ou seja, em um único dia pagamento de um milhão e meio, 

não, da ordem de 30 (trinta) milhões. 

Depoente — Ah, não. Isso para todo mundo, eu estou dizendo. 

Ministro — Sim, eu sei, mas digo... 

Depoente — O meu recorde é 35 (trinta e cinco) milhões em um dia. 

Ministro — Para tudo. Aí envolvia Caixa 2. Poderia envolver propina 

também? 

Depoente — Sim. Só que, de novo... 

Ministro — Porque tecnicamente, só para orientar o depoimento, eu nem 

sei se o senhor terá informações sobre isso, Caixa 2 não está 

necessariamente vinculada à propina no sentido de: olha, eu vou lhe dar 

um benefício que não é muito lícito, mas, em contrapartida, eu espero 

uma contribuição. Isso é propina. Caixa 2 é até possível que essa 

propina... 

Depoente — Vire um dia. 

Ministro — Entrasse como Caixa 2. Mas pelo que apuramos aqui, houve 

muita contribuição da Odebrecht de Caixa 2 sem vinculação à propina no 

seu sentido estrito. 

Depoente — Verdade. 
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Ministro — O senhor, é claro, reconheço que não tinha o controle 

absoluto do diagrama, mas pela sua experiência, pelo seu trabalho, tinha 

como distinguir quando era uma coisa ou isso era impossível porque o 

dinheiro é um só, é fungível? 

Depoente — Não, não tinha porque realmente as pessoas não me 

falavam, exceto, por exemplo, uma conversa dessa com Mônica, ela 

falava: “isso é campanha da Presidente. Isso é claro, mas os outros, 

realmente é mais difícil. É engraçado que é difícil de (...) de fato, milhões 

e milhões foram dados a troco de nada. Sem benefício, para o futuro. 

Ministro — Aí é o Caixa 2 puro. 

Depoente — Isso eu posso garantir que foram milhões e milhões desse 

total de 700 (setecentos) e os anos anteriores por coisas futuras, 

relacionamentos futuros: “olha, um dia esse senhor vai ser governador, 

um dia ele vai ser senador”. Infelizmente. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Seu Fernando, duas questões na prática. O 

senhor comentou a utilização de senhas também para entrega de 

dinheiro. O senhor se recorda da utilização, em algum episódio, talvez isso 

tenha marcado a memória do senhor, não sei para que time o senhor 

torce, mas, enfim, de nome de jogadores do Fluminense como senha para 

efetivação. 

Depoente — Não me recordo. Fiquei sabendo pelos jornais..., mas não 

me ative à época, até porque eu sou corintiano. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Está certo. 

Ministro — Mas era time do Rio de Janeiro. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Os líderes empresariais que poderiam autorizar 

esses pagamentos, o senhor se recorda quais eram? 

Depoente — Todos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Quantos eram? 

Depoente — Não, não, não, desculpe. Ah, sim, todos podiam. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Quantos eram ao todo? 

Depoente — Óleo & Gás, que nunca pediu, Montagem industrial, que é o 

Márcio Faria, Infraestrutura, que é o Benedicto, Foz do Brasil, Fernando, 

EOR (...). 

Ministro — Pode falar alto. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Pode falar alto que isso vai ser perguntado. 

Depoente — Acho que uns seis ou sete. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Que efetivamente autorizaram pagamentos? 

Depoente — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Entre esses que autorizaram, o Senhor 

Fernando Reis tinha esse poder? 

Depoente — Tinha. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O senhor teve conhecimento de um episódio 

que teria passado pelo setor de operações estruturadas, que foi o 

pagamento de um valor a partido político, e mais precisamente ao PDT, 

no montante de 4 (quatro) milhões. O senhor se recorda de um episódio 

desse por autorização do Senhor Fernando Reis. 
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Depoente — Excelência, especificamente 4 para o PDT do Fernando Reis 

não, mas eu tenho na minha memória, dos poucos que eu sabia, que no 

apagar nas luzes do setor, ou perto da eleição, o Alexandrino me procurou 

e veio com uma lista e lá estava o PDT. Agora, se era esse eu não sei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Esse episódio do Alexandrino, exatamente.  

Ministro — A lista tinha, o senhor se recorda quais os... 

Depoente — Vagamente. Tinha o PCdoB, com certeza, PROS, PDT, tinha 

um que não sei quem que é que ele deu o nome de Padre, mas eu não sei 

quem é, e tinha especificamente ao Kassab. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E o senhor lembra o montante combinado para 

cada um ou não? 

Depoente — Eram valores diferentes, um era 3 (três), outro era 4 

(quatro), outro era cinco, mas cada um eu não lembro. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E o senhor sabe qual era a causa desses 

pagamentos? 

Depoente — Sei. Sei não, ele me falou e não sei se é verdade, que era 

para comprar horário político dos partidos para o PT. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Os pagamentos foram efetivados? 

Depoente — Foram. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O senhor acompanhou algum desdobramento 

em relação a isso? 

Depoente — Só no final da semana eu perguntava para Lúcia: “Lúcia, 

todo mundo recebeu”, porque quando não recebia era fácil de saber, a 
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pessoa gritava na hora. Então, toda sexta eu checava: semana cumprida, 

semana cumprida. Então todo mundo recebeu. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Em relação a esse episódio, algum outro 

detalhe que o senhor se recorde? 

Depoente — Desculpa, qual episódio? 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Esse episódio da compra de tempo de... 

Depoente — De partido? Não. Só esse que eu mencionei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Tem mais um fato que eu gostaria de... 

Ministro — O total o senhor não lembra, não é? Porque aqui foi dito, pelo 

menos para vários deles, o valor seria 6 milhões. O PDT ficou com um 

valor menor de 4 (quatro) milhões. 

Depoente — Seis para cada um que o senhor diz? 

Juiz Auxiliar Eleitoral — É ao redor disso. Eu não lembro ninguém que 

tenha recebido mais do que 6 (seis). Kassab foi 5 (cinco). 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Alexandrino, na verdade, comentou 7 (sete). 

Depoente — O PROS, se eu não me engano foi 3 (três). Desculpe, eu não 

posso ser leviano... 

Ministro — De falar números, aqui, inexatos. Está bem. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — O senhor mencionou algo que me chamou a 

atenção porque foi a primeira vez que eu ouvi isso aqui. O senhor falou 

que na contabilidade formal tinha uma espécie de check relacionado ao 

setor de operações estruturadas.  
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Depoente — Ela só queria saber o seguinte: “Fernando, você recebeu a 

geração da Venezuela? Eu falava sim, recebi”. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E como isso era registrado contabilmente, o 

senhor lembra? Na contabilidade da empresa não. 

Depoente — Eu acho que a pessoa pegava, por exemplo, citando, por 

exemplo, a Venezuela, ela checava no balanço da Venezuela se tinha 

saído aquele valor que chegou para mim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Fernando, mas – e daí eu já não vou 

saber se tem algum tipo de relação com o setor do senhor, talvez por uma 

das esferas aqui tenha – que foi o episódio que o Ministro comentou logo 

no início da audiência que ele chamou de barriga de aluguel, Caixa 3, que 

é esse episódio que foi narrado pelo Sr. Benedicto concernente à 

realização de doações eleitorais oficiais a pedido da Odebrecht, e, no caso, 

ele mencionou expressamente a empresa Cervejaria Petrópolis para 

realização dessas contribuições oficiais. O senhor tem algum 

conhecimento sobre esse episódio? 

Depoente — Tenho conhecimento só que existia e sei que a relação era 

realmente de Benedicto Júnior, Marcos Grillo acho que interagia porque 

ele tinha que fechar as contas. Agora como se dava o match não sei. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Bom, o senhor já falou que não sabe, então, se 

havia o reembolso da Petrópolis, no caso, pela Odebrecht? 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Sim. O pouquíssimo que eu sei, mas, de novo, 

não posso afirmar, eu ouvia é que, por exemplo, “ah, vou construir uma 

fábrica de cerveja no Nordeste, abate aí. Abate”. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Era uma compensação mesmo em serviço, não 

é? Está ótimo. Mas um ponto que nos é importante é o seguinte: no 

depoimento do Sr. Marcelo, ele relatou a existência de uma espécie de 

conta corrente permanente que ficaria à disposição, no caso, ele 

mencionou do Partido dos Trabalhadores, e essa conta, existe uma 

planilha, com uma especificação Italiano e pós-Italiano. O senhor tinha 

conhecimento acerca da existência dessa conta? 

Depoente — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Sim. Como que o senhor ficou sabendo que 

existia? 

Depoente — Porque Marcelo criou a planilha, não sei por que razão 

passou para Hilberto, e o Hilberto passou para mim para atualizar as 

planilhas. Ele deu o esqueleto da planilha e de tempos em tempos ele 

pedia para atualizar essas planilhas. Algumas siglas da planilha eu nem 

sabia o que era. Ele só me falava assim: “Naquela sigla tal bota aí três 

milhões”. Eu ia deduzindo. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E o senhor ia fazendo as baixas. 

Depoente — Sim.  

Juiz Auxiliar Eleitoral — Se lembra de alguma baixa, em 2014, que o 

senhor dado nessa planilha do Marcelo? 

Depoente —Sim, a Feira. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Alguma outra que o senhor se recorda? 

Depoente —Não 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — E essa planilha, esses Italiano e o pós-Italiano, 

o senhor sabe quem era o Italiano? 

Depoente — Italiano, suponho, que seja o Palocci. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas o senhor sabia disso à época ou é mais 

informação que o senhor tem? 

Depoente — Não, à época. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — À época o senhor já sabia que era o Palocci. E o 

pós-Italiano? 

Depoente — O Mantega. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Também sabia à época. 

Depoente — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E essa planilha quem autorizava baixa ou 

crédito nela era exclusivamente o Marcelo? 

Depoente — Sim.  

Juiz Auxiliar Eleitoral — Nenhum outro líder empresarial? 

Depoente — Não. 

Ministro – A registra foi, porque depois.... 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Registra para ele. Essa planilha apenas o 

Marcelo poderia autorizar. 

Depoente — Nenhum LE tinha poder para mexer. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Nenhum LE tinha poder. 

Ministro — LE é líder empresarial. 
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Depoente —Isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — É correto dizer que dentro...bom uma pergunta 

antecedente: o saldo disponibilizado nessa planilha, que seria Italiano Pós 

Italiano, que estaria nas mãos exclusivamente do Marcelo, com poder 

sobre ela, saía do setor de operações estruturadas? Tinha alguma 

confusão aí de contabilidades? 

Depoente — Não posso afirmar isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Não. 

Depoente — Não, porque...até poderia, não é, na medida em que ele fala 

assim: “Tira cinco”. E eu sei que eu paguei cinco tinha certeza que é o 

meu, mas eu nunca fiz esse check para ver o que ele estava pedindo. Até 

porque era tempo era duas semanas depois, era um mês. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E o momento que ele mandava dar essa baixa 

que o senhor falou, quando o senhor fazia a baixa era o momento que ele 

dizia: faça esse pagamento. Ou era o momento que o senhor 

efetivamente pagava?  

Depoente — Efetivamente pagava. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Era o momento que era feita a distribuição? Aí 

o senhor dava baixa? 

Depoente — Sim. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Era o senhor ou o Hilberto que dava? 

Depoente — Eu. Não, às vezes nós dois juntos. Mas sempre no meu 

computador. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, por exemplo, se consta lá um 

lançamento na planilha e Feira, 2014, de dezesseis milhões, se está 

registrado na planilha é que foi efetivamente (...). 

Depoente — Exato. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Não seria valor a distribuir. 

Depoente — Não. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Não. 

Depoente — Não, foi pago. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Em relação à campanha eleitoral de 2014 outro 

fato que também foram discutidos nos depoimentos anteriores e trago 

para o senhor. Teria ocorrido, a partir do depoimento do Benedicto, uma 

reunião com os líderes empresariais, na campanha de 2014, mas aí a 

campanha global da empresa, de todas as esferas que competiriam em 

2014, teria ocorrido uma reunião em que iria se definir o valor total que a 

Odebrecht iria contribuir para a campanha, e aí englobando tantos valores 

de doação oficial, caixa dois, essa barriga de aluguel que o Ministro 

chamou. O senhor tem conhecimento dessa reunião? 

Depoente —Tenho conhecimento da reunião, mas eu não tenho 

conhecimento do valor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Não tem conhecimento de como ficaram 

divididos esses valores, qual foi o valor global? 

Depoente — (Acena negativamente). 
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Ministro – O senhor tem conhecimento da reunião ou teve, melhor 

dizendo: teve conhecimento da reunião à época, não agora. 

Depoente —À época. 

Ministro — Por conta das publicações na imprensa? 

Depoente — O Marcelo designou Benedicto Júnior para organizar, porque 

o que acontecia? Um cidadão procurava Benedicto pedia cinco. O mesmo 

cidadão procurava o Fernando Reis e pedia mais cinco e o mesmo cidadão 

procurava Marcelo e pedia mais cinco. Aí ia pagando. Ele ao invés de levar 

cinco, levava quinze. Aí o Marcelo falou: vamos organizar. Fica tudo 

centralizado no Benedicto. Só isso que eu sei.  

Juiz Auxiliar Eleitoral —Inclusive para a campanha presidencial pelo que 

o senhor soube? 

Depoente — Sim, de todos os partidos. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Agora, uma questão, e aí voltando um 

pouquinho ao tema anterior que eu estava conversando com o senhor, em 

relação a essa reunião que teria definido o valor global para as campanhas 

a questão da conta corrente permanente do lá do PT, a planilha de 

Marcelo, Italiano e pós-Italiano, tá, essa definição de valor global para as 

campanhas de alguma forma tinha relação com a planilha Italiano, pós 

Italiano? Quer dizer, se fosse paga alguma coisa aqui nesse valor global 

seria debitado também na planilha Italiano, pós Italiano? 

Depoente — Tirando a Feira, não posso afirmar isso. Não tenho 

conhecimento. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas esse valor pago à Feira, pelo que o senhor 

sabe, é a campanha de 2014 de dona, campanha de 2014 da? 

Depoente — Dilma Rousseff. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Pago pelo setor de operações estruturadas em 

espécie, entregas de dinheiro? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Excelência, pela ordem, gostaria 

que testemunha em vez de assinar com a cabeça, respondesse a pergunta 

porque está sendo gravado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Vou fazer novamente. Pode se afirmar que o 

valor de dezesseis milhões referem-se à campanha eleitoral da Dilma, em 

2014? 

Depoente — Sim, pode sim senhor. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — E esse valor foi efetivamente distribuído em 

espécie? 

Depoente — Como disse anteriormente, talvez um pedaço não tenha sido 

em espécie. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas parte restante com entregas em dinheiro? 

Depoente — (...) no Brasil, em reais. De novo, porque ela me falou. A 

fonte é essa. 

Ministro – Ela falou o quê? 

Depoente — Olha, esse para organizar, isso aqui é campanha 2014, 

Brasil. 
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Ministro — E não campanha de El Salvador, Venezuela, Panamá, 

República Dominicana, Angola? 

Depoente — Isso. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Senhor Fernando, última pergunta, e essa 

como eu falei para o senhor, vai ser mais genérica porque não sabemos o 

teor da sua colaboração. Há algum outro falto que o senhor tenha 

conhecimento, em razão da sua atuação na Odebrecht, no setor de 

operações estruturada, enfim, relacionado à campanha eleitoral de 2014, 

e aqui uma advertência, relacionada à chapa Dilma/Temer. 

Depoente — Não, somente os dois que eu mencionei. Que a Feira e a 

Planilha do Alexandrino para os partidos. Só, que eu tenho conhecimento. 

Ministro – Eu, ao final, vou fazer uma pergunta genérica, mas agora 

vamos ouvir os advogados. Começando pelo decano Doutor Alckmin. 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — Teria só uma pequena dúvida 

em relação a uma referência feita a pagamentos feitos ao, hoje Ministro, 

Kassab, mas na verdade ao partido, seria ao PSB ou alguma circunstância 

de um pagamento pessoal mesmo? 

Ministro — Doutor Alckmin, essa... 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — É aqui é por conta de confirmar 

se foi ao partido para comprar o tempo mesmo, para não haver dúvida 

mesmo.  

Ministro — Se for esse o enfoque é pertinente, mas a menção pura e 

simples ao Ministro Kassab não seria pertinente aqui a essa investigação. 
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Advogado (José Eduardo Alckmin) — Refaço a pergunta: A alusão, 

quando se citaram vários partidos, feita a uma pessoa na verdade o que 

se quis dizer que era o partido desse destinatário ou teria alguma razão 

para fazer diferente. 

Depoente — Doutor, acho que mais uma vez sempre considerei pela 

hierarquia na empresa, por esse modelo eu sabia muito pouco e eu 

também de longe não quero ser leviano porque eu estou ouvindo de outra 

pessoa, não sei se é verdade, se é fofoca, se é..., mas eu me lembro 

como se fosse hoje que eu falei para o Alexandrino: “Alexandrino, cinco 

milhões para o Kassab?” E ele falou: “A Dilma pediu.” 

Advogado (José Eduardo Alckmin) — Era só essa a questão. Muito 

obrigado. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — A lista (...) qual era o 

valor total dela? 

Depoente — É difícil, me perdoe eu não lembro. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — É fácil, porque é (...) 

Depoente — Foram apreendidos os meus computadores e ´s só porque 

eu não tenho acesso. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — O senhor sabe dizer a 

origem desses valores que constam desta lista? 

Depoente — A origem do total, isso eu lembro, porque a planilha era 

dividida em fontes e usos. As fontes o Marcelo definia o valor combinado e 

os usos a gente ia descontando. Nas fontes o Marcelo dividia entre alguns 

LEs. Os únicos que eu recordo eram o Benedicto, o Mameri e a Braskem. 
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Essas eram as fontes. Agora de onde vinha o dinheiro, da geração que eu 

expliquei antes. Outros países geravam para poder fazer frente ao Brasil, 

já que o Brasil, nós não gerávamos. 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — Sim, mas como se 

estabeleceu esse valor o senhor não sabe dizer? 

Depoente — (Acena negativamente). 

Advogado (Flávio Henrique Costa Pereira) — Em relação aos usos, 

que foi o termo que o senhor usou, todos os lançamentos que constam ali 

eram relacionados a pagamentos direcionados à campanha de 2014 

Depoente — Não. Não, eram pagamentos relacionados ao PT. Não 

obrigatoriamente à campanha de 2014. Por exemplo: tem uma rubrica lá 

que eu lembro que era El Salvador, campanha de El Salvador. Só isso 

Excelência. 

Ministro – Aproveitando a pergunta do Dr. Flávio, quais eram esses 

usos? O senhor lembra? 

Depoente — Eu lembro da Feira, eu lembro de El Salvador, lembro do 

Palocci. Os outros não é que eu não lembro, eu não sabia. 

Ministro – Mas como eles eram... 

Depoente — Eram siglas que eu não sabia que queria dizer. 

Ministro – Eram usos e estados com siglas, era isso? 

Depoente — El Salvador, por exemplo. 
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Depoente — Estava escrito, aí esse eu sabia, então escrevi: El Salvador. 

Mas tem alguns outros que estavam em siglas e letras, e eu nunca 

perguntei, o Marcelo e o Humberto nunca me falaram. 

Ministro — Gostaria de indagar e conferir se entendi bem: essa conta 

pós-italiana não era destinada apenas à campanha presidencial de 2014. 

Pelo que entendi, era mais ampla. 

Depoente — Sim.  

Ministro — E visava a atender a um partido político.  

Depoente — Sim.  

Ministro — E isso o senhor tem certeza? 

Depoente — Certeza. Essa planilha, só mesmo não sabendo o significado 

de algumas siglas, era absolutamente... 

Ministro — Poderia falar mais... 

Depoente — A planilha italiana era tudo do PT. 

Ministro — Doutor Gustavo Bonini Guedes. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Boa tarde. Gustavo Guedes, 

advogado do Michel Temer. Fernando, nós tivemos acesso aqui a essa 

planilha “Italiano” e à planilha “Pós-Itália”. Eram esses os nomes mesmos, 

não eram? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — A última data que nós tivemos 

acesso dessa planilha foi em 31 de março. 
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Depoente — De? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — 2014. 

Depoente — Sim. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — O senhor sabe se ela foi 

atualizada depois de 31 de março de 2014? 

Depoente — Não tenho certeza, mas está no meu computador 

apreendido, é só olhar. Mas eu realmente... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Apreendido pela Polícia aqui no 

Brasil? 

Depoente — Não, na Suíça, e que eu autorizei expressamente, passando 

até fast track assim de toda a burocracia jurídica entre os dois países para 

que seja enviado ao Brasil o mais rápido possível, e já foi enviado. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Essa sua planilha já foi enviada 

ao Brasil? 

Depoente — Já. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Certo. O Dr. Flávio perguntou, 

eu estava anotando aqui, então vou só tirar a dúvida porque não ouvi: o 

senhor não se recorda quanto tinha na planilha “Pós-Itália”. O senhor se 

recorda de quando foi feito esse pagamento para a Mônica Moura?  

Depoente — Quanto? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Quando, em 2014? 

Depoente — Mas tem lá também a data. Mas eu não me recordo. 
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Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Certo. Em 2014, foi o único 

pagamento que foi feito para ela? 

Depoente — Não posso afirmar. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Em relação ao Fernando Reis, 

especificamente naquele episódio que já foi lhe dito sobre o Fluminense, 

quem operava os pagamentos no Rio de Janeiro? 

Depoente — A entrega física? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — A entrega física. 

Depoente — Quase que na totalidade, o Álvaro Galliez Novis, e, algumas 

vezes, quando não era possível, um representante do Juca, que eu não sei 

quem é – sei quem é, mas não sei quem é a estrutura dele. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Mas, preponderantemente, 

Álvaro Novis. 

Depoente — Isso. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — E especificamente isso causou 

alguma controvérsia aqui? Porque também foi dito pelo Hilberto que havia 

essa determinação de limites de pagamento de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). O Fernando, ouvido aqui, disse que, nesse 

episódio, foram 4 milhões, na versão dele, quatro pagamentos de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). Por fugir do padrão, o senhor não 

deveria se lembrar disso? 

Depoente — Não, porque, infelizmente, era uma constância. 

Ministro — Era o quê? 
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Depoente — Era constante. 

Ministro — Era constante. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Fugir do padrão. Quem fazia as 

entregas em São Paulo? 

Depoente — O Álvaro também. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — O Álvaro também. Em relação 

aos partidos, aqueles que o senhor nos elencou, como era o senhor que 

operacionalizava todos esses valores citados pelo senhor, uma coisa é 

dizer aquilo que o Alexandrino lhe disse: “Era para tal pessoa, era para tal 

razão”; a outra é nos responder aqui: foi efetivamente operacionalizado? 

Depoente — Sim, foi. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Esses que o senhor lembra aqui 

foram operacionalizados. Teve um episódio dito também – depois vou 

tratar disso, porque houve uma controvérsia aqui em relação ao 

Alexandrino e ao Marcelo, que disseram de forma diferente do que o 

senhor disse aqui em relação a esses pagamentos dos partidos. Mas isso a 

gente deixa para depois.  

Depoente — De novo, eu sei muito pouco. Eu só recordei uma ocasião 

que o Alexandrino foi na minha sala. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Certo. Como eu lhe disse, nós 

tivemos acesso a essa planilha até 31 de março, que foi pelo menos a que 

chegou até as nossas mãos. E o senhor disse que não lembra de outros, 

não pode afirmar se houve ou não outro pagamento para a Mônica Moura 
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em 2014.O senhor se recorda de algum outro pagamento da campanha 

presidencial partindo dessa campanha “Pós-Itália” em 2014? 

Depoente — Como eu não sabia, a única certeza que eu tinha da 

campanha é com a Mônica; os outros, eu não sei se é ou se não é. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Ok. Eu vou passar para o Flávio 

o que eu tenho só para eu não ficar repetindo pergunta. Depois, se eu 

lembrar de mais alguma, eu volto. Obrigado. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Boa tarde. Flávio Caetano, 

advogado de Dilma Rousseff. Eu tenho uma série de perguntas, e meus 

colegas me ajudem, por favor. Primeiro lugar, o Senhor Alexandrino 

Alencar podia fazer essas requisições? 

Depoente — Não. Mas quando ele veio até mim, já, como eu tinha 

explicado logo no início aqui hoje, quando chega na planilha para pagar, é 

porque já está devidamente autorizado, seja por Marcelo, seja por (...) já 

tenha colocado na planilha. Então, ele só fez o acompanhamento do 

relacionamento dele que ele tinha com a legenda. Ele é muito bem 

relacionado com o PT.  

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Quem autorizou? 

Depoente — Especificamente, cada um desses, não sei. Ou (...) ou se foi 

Marcelo... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Porque, pela sistemática que o 

senhor nos falou, (...) tem que autorizar ou o Marcelo. Sem a autorização 

do Marcelo... 
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Depoente — Na planilha (...) é que está autorizado. E na nossa planilha 

não aparece quem autorizou.  

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Nesse caso, é o único que não 

aparece? 

Depoente — Não, nunca apareceu. Nenhum pagamento aparece. A única 

coisa que aparece, por exemplo, é assim: terceiro escalão do Benedito 

Júnior, é o fulano de tal. Aí aparece lá para a Lúcia poder ligar para ele: 

“olha, qual o endereço?” Aí você deduz que era o Benedito. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu queria lhe ouvir. Ministro, o 

que eu tenho é tirado da imprensa e gostaria de passar para lhe dizer qual 

é o tipo de planilha que estamos falando, porque são várias, para 

entender o que o senhor está dizendo, o que é o Drousys, o que é 

MyWebDay. Isso está na imprensa. E não está agora, faz tempo que está 

na imprensa. 

Ministro — A sua nota 10 como advogado, não será descontada por falta 

de conhecimento preciso sobre a matéria técnica demonstrada. 

Depoente — Bom, é o seguinte: esta aqui. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O que é isso? 

Depoente — Isso aqui, esse pedaço aqui é um pedaço tirado do 

MyWebDay. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Essa é MyWebDay? 

Depoente — É. Que não é a planilha que a Lúcia me passava. A Lúcia 

fazia uma extração dessa planilha. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — Só para fins de transcrição, acho importante, 

de alguma forma, a gente levar lá para... 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Chama de Documento 1 esse. 

Ministro — Leva para perto da câmera. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Só vou descrever aqui, só para a gente ter 

uma.. Isso aqui se refere a uma... 

Depoente — Um extrato de uma MyWebDay. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Um extrato de uma MyWebDay, segundo o 

depoente, de uma notícia da Folha de São Paulo de 17.2.2016, ao que 

parece.  

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — De 17/2? 

Juiz Auxiliar Eleitoral — É, aqui não está... Ah, 26/02/2016. O título da 

notícia é: “Odebrecht teria pago 4 milhões a João Santana no Brasil em 

período eleitoral”, (26/2/2016), primeiro documento apresentado, pelo 

Notícia, pelo Dr. Flávio. 

Ministro — Vamos mostrar agora para o vídeo. 

Depoente — E essas três são planilhas de Excel de controle pessoal da 

Lúcia, não é nem da MyWebDay nem Drousys; ela transacionava esses 

arquivos no Drousys, mas isso aqui é uma produção pessoal de controle 

interno da Lúcia, as três. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, também estamos aqui, o depoente se 

refere a três planilhas, uma escrita “Carioquinha”, a outra “Lançamentos x 

Saldo”, e a outra “Lançamentos x Saldo Seven MP”. Não há identificação 
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da origem dessas planilhas. Também vou pedir para a doutora apresentar 

ao vídeo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Podemos voltar? Só para 

entender, essa primeira, que é da MyWebDay, o senhor operava nisso 

aqui? 

Depoente — Não, porque odeio fazer trabalho duas vezes. Como eu tinha 

o meu controle no Excel, eu nem acessava; eu tinha acesso, mas eu nem 

acessava. Isso aí, Luis Eduardo, Ângela e Lúcia entravam nessa planilha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E seu eu lhe perguntar aqui, 

talvez o senhor saiba, para entender um pouco; aqui para nós são tantas 

siglas, é difícil entender. Vamos lá. Aqui está escrito: obras-requisição. 

Obras (CP 14 DP). 

Depoente — CP é campanha, e DP é pedido de Marcelo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Que é Diretor-Presidente? 

Depoente — Isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — CP é campanha ou é candidato e 

partido? 

Depoente — Não, é campanha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Vocês usavam para campanha. 

CP é campanha e DP é Marcelo. 

Ministro — Vamos repetir: CP entenda-se campanha eleitoral, é isso? 

Depoente — Exato. 

Ministro — E DP... 
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Depoente — Diretor-Presidente. 

Ministro — Marcelo Odebrecht. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Aí tem Evento (14 DP). 

Depoente — Evento, para saber qual das campanhas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Aí tem “Programas”, que é 

“Feira”, “Evento 14”. O senhor já disse o que é o “Feira”. Aí tem, são 

colunas, uma é “Descrição”, outra é “Data”, e outra é um código que está 

escrito “P”. O que seria esse código “P”? 

Depoente — Posso ler? (Pausa). Não recordo. Desculpa, em qual campo 

aqui? Não estou vendo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Primeiro “Descrição”, que é o 

(...); depois data; depois tem um código que todos são “P”. 

Depoente — Ah, não sei. Isso deve ser alguma coisa contábil, mas a 

Lúcia... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — A Lúcia deve saber isso. 

Depoente — Eu não tenho conhecimento. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Depois tem o número.  

Depoente — O número, deve ser o número da ordem. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Depois moeda, Real. 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O valor. Aí tem CID-SAO, deve 

ser São Paulo, imagino; 
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Depoente — Exato. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Quando colocamos aqui CID-

SAO, é onde foi pago? O que quer dizer o CID-SAO? 

Depoente — É. Cidade que foi pago. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Cidade do pagamento. Depois, 

temos aqui: observações – referente a 3/11/2014 e 7/11/2014, 

paulistinha. O que quer dizer isso?  

Depoente — Paulistinha é o apelido que o Álvaro Novis tinha para 

controlar o saldo principal. E carioquinha quando ele entregava no Rio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então esses recursos saiam, 

imagino que é uma conta (...) isso? 

Depoente — É. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E senha “espinafre”, o que era 

essa senha? 

Depoente — Senha para a pessoa beneficiária final, o Álvaro, não o 

Álvaro, a equipe dele, só entregar se a pessoa falasse “espinafre”. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Para nós entendermos melhor, 

essa senha “espinafre” era usada para cada entrega? A mesma senha 

para cada entrega? Porque aqui são 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 

5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete). 

Depoente — Não necessariamente. Ás vezes, a gente deixada só uma 

senha, que é até um risco de segurança; e outras vezes, na maioria das 

vezes, a gente trocava.  
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ali no local, está escrito 

“diretos”. O que quer dize isso? Logo depois da senha “espinafre” está 

escrito “local – diretos”.  

Depoente — Não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ela também sabe, saberia 

explicar. 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Tá bom. Vamos voltar aqui. 

Muito obrigado. Continuando. Pelo o que o senhor se recorda, nesse caso, 

o senhor Marcelo Odebrecht que autorizou o Senhor Alexandrino Alencar a 

fazer esses pedidos? 

Depoente — (apenas gesticulou positivamente com a cabeça) 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor, logo que foi falar 

deste tema aqui, puxando pela memória, disse: “eu me lembro de um 

evento no apagar das luzes”. Apagar das luzes significa o quê? 

Depoente — Fechamento do setor. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O que significa isso? 

Depoente — Que a gente teve uma ordem de o setor não existir mais e 

não se pagar mais. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Não, não, não. O senhor está se 

referindo a esse pedido do Alexandrino Alencar, que o senhor falou dos 

partidos? 

Depoente — Aham. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor falou: “Eu lembro que 

ele chegou com esse pedido no apagar das luzes”. 

Depoente — Apagar das luzes, então, o setor já estava... Ah, não. Isso 

era na eleição. Apagar das luzes porque eu lembro que ele estava com 

uma urgência muito grande. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Isso era, data? No final do 

primeiro turno? Começo? Quando foi isso? 

Depoente — Não sei. (...). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas o senhor tem isso? 

Depoente — Eu não, mas, não sei quem, se é o Ministério ou a Polícia 

Federal tem todas essas planilhas, aí é fácil conseguir. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Essas que estavam na Suíça e 

foram trazidas para Brasília? 

Depoente — Talvez tenha na da Suíça, mas com certeza nas do Brasil. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E o Senhor Alexandrino não se 

referiu... O que ele disse ao senhor? 

Depoente — Veio com os valores, com os codinomes, acabou 

comentando que era um ou outro e queria definir comigo a data de 

pagamento. Aí eu fiz o cronograma de fluxo, e ele vinha de tempo em 

tempo para saber “ó, vai ser hoje, não vai”, e, de vez em quando, ele 

dava o endereço na minha mão e eu transcrevia no Drousys, que era 

criptografado, para a Lúcia poder dar para o prestador final. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor disse que checou. Que 

esses pagamentos, o senhor checou. 

Depoente — Não precisava nem checar. Era automático. Porque se não 

receber no dia, a pessoa grita. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas isso era importante que nós 

soubéssemos. O senhor pode não se recordar da data específica, mas se 

fez, em quantos pagamentos para cada partido? Isso era um assunto tão 

importante. 

Depoente — É, com certeza, mas muito próximo da certeza, que eu 

tenho essa planilha no meu computador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Essa, o senhor não pode 

fornecer para nós? 

Depoente — Não, porque não está comigo. Está apreendido. 

Ministro — Vamos ouvir a Senhora Maria Lúcia ainda hoje, e ela 

certamente vai poder acrescentar mais elementos. 

Depoente — Sim. É que são tantos. Bom, é muito pagamento. É difícil 

lembrar. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Continuando. O Senhor Sérgio 

Neves também poderia fazer esse tipo de pedido? 

Depoente — Sérgio Neves tinha que pedir para Benedito, e o Benedito 

autorizava. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O Benedito autorizava? Perfeito. 

Voltando aqui, logo no começo do seu depoimento, o senhor falou algo, 
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transcrevi aqui, posso ter errado, dando o exemplo de como eram feitos 

os pagamentos, de codinomes, porque se escolhia os codinomes, o senhor 

chegou a dizer, me corrija se eu estiver errado, “todos dos (...) era feira, 

verduras, legumes...”. 

Depoente — Não, não, não. Eu falei isso, mas assim, nós estamos 

falando de, seguramente, mais de mil lançamentos durante o ano. Digo o 

seguinte, citei como exemplo. Às vezes, a senha vinha já do Elierto, 

porque ele já tinha combinado com o final. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas por que o senhor deu 

exemplo de justamente “feira”? 

Depoente — Não, não, desculpa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Feira é um nome que pode usar 

de outra forma. 

Depoente — É verdade. Supermercado, entendeu? Aí você... O Ubiraci 

falava assim: “bom, então, hoje eu vou fazer só ‘supermercado’”. Ai ele 

organizava tudo. Aí outro dia ele fazia “esportes”, outro dia ele fazia 

“astronomia”. É isso. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu quero saber, se era, 

exatamente, sobre o codinome “feira”. Esse codinome pode ter sido 

utilizado para outros gastos ou para outros pagamentos que não 

vinculados à Senhora Mônica Moura? 

Depoente — Muito pouco provável. Se tem, como eu te disse, são 

milhares. Não posso afirmar. Teria que pegar todas as planilhas para ver, 

mas eu acredito que não. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor não pode afirma que 

não, ou pode afirmar? 

Ministro — Eu inverto a pergunta: o senhor lembra de alguma ocasião 

em que foi feito pagamento a Mônica Moura, perdão, a Roveira, que não 

fosse... 

Depoente — Não me lembro. 

Ministro — A Mônica Moura? 

Depoente — Não me lembro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Aproveitando o esclarecimento 

do Minsitro, o senhor também disse que, dos mil pagamentos ou centenas 

de codinomes que o senhor operava, conhece muito pouco esses 

codinomes. 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Quais que o senhor conhece? 

Depoente — Conheço o “Italiano”; conheço a “Feira”; conheço “Tabuli”; 

conheço “Kibe”, isso na época, não é? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — É. 

Depoente — Porque, hoje, eu sei de vários pelos jornais; na época eu 

não sabia. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas então, em ordem de 

grandeza, se nós falássemos de 100% (cem por cento) dos nomes que o 

senhor trabalhou, o senhor consegue lembrar de 5% (cinco por cento); o 

senhor sabia de 5% (cinco por cento)?  
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Depoente — Muito menos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Dois por cento, o senhor sabia? 

A grande maioria o senhor não sabia? 

Depoente — Só os que o Marcelo me passou. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então o senhor não pode afirmar 

com certeza que “Feira” era sempre Mônica Santana? 

Advogado (Carlos Chamas) — Essa pergunta ficou meio... 

Ministro — Doutor Fernando, sei do seu intuito, mas foge um pouco aqui 

da técnica amistosa que estamos utilizando nesta inquirição. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Não estou querendo de forma 

alguma desrespeitar o depoente. Muito menos o Juízo, mas, perguntas 

com essa são importantes, Ministro. 

Ministro — Mas ele, eu vou repetir, salvo engano, o depoente afirmou... 

Por favor, Senhor Fernando, me corrija. O depoente afirmou que não se 

recorda de nenhuma ocasião em que pagamentos em que se utilizou o 

codinome “feira” foram realizados à pessoa distinta da Senhora Mônica 

Moura. E também relatou que conhece Mônica Moura e a associa à “feira” 

pela grande quantidade de encontros que tiveram pessoalmente. E, além 

disso, pelas determinações expressas que recebia de Marcelo Odebrecht. É 

isso, Senhor Fernando? 

Depoente — É isso.  

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então podemos adentrar a esse 

assunto? Quantas vezes o senhor se encontrou com Mônica Moura? 
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Depoente — Dezenas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Aonde? 

Depoente — No escritório de São Paulo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — No seu escritório de São Paulo? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Sempre? 

Depoente — Ah, e algumas vezes no shopping. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Qual shopping? 

Depoente — Iguatemi. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor sabe o período que o 

senhor encontrou com ela? 

Depoente — Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O ano? “Ah, encontrei em 2008”. 

Depoente — Desde 2013 até... É... Conheci a primeira vez em 2012, mas 

também não tenho certeza. Mas 2014 eu tenho certeza. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Em 2014 o senhor encontrou 

várias vezes com ela? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Em algum desses encontros o 

senhor fez algum pagamento a ela? Alguma entrega de dinheiro em 

espécie? 

Depoente — Não. Sempre ela mandava entregar. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor nunca entregou? O 

senhor, pessoalmente, não? 

Depoente — Que eu me lembre, não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Quem que o senhor mandava 

entregar a ela? 

Depoente — Álvaro Novis. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Sempre o Álvaro Novis? 

Depoente — Não posso afirmar, porque a gente tem os outros doleiros 

que nos atendiam quando o valor estressava, mas a maioria Álvaro Novis. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E a Senhor Mônica recebia 

também em Salvador? 

Depoente — No começo, ela, de outras, não posso precisar se era 2014, 

mas de todo esse volume de campanha, não só Brasília, teve ocasiões que 

ela recebeu em Salvador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então, as praças em que ela 

recebeu: São Paulo? 

Depoente — E Salvador. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Maioria, aonde? 

Depoente — Maioria em São Paulo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Maioria em São Paulo. 
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Depoente — E em Salvador, salvo se eu estiver enganado, vocês vão 

estar com a Lúcia, aí foi na mão da Lúcia. Ela pegou dinheiro na mão da 

Lúcia. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Não seria um operador? 

Depoente — Não. Ela, ou alguém dela. Não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor chegou a dizer, 

também me corrija se eu estiver errado, que ela teria dito, em 2014, que 

era campanha presidencial do Brasil. 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor lembra exatamente a 

expressão que ela usou? 

Depoente — Ela só falou: essa é Brasil. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ou pode ser que ela não tenha 

dito assim, mas, diferente de ela dizer: “estou recebendo para a 

campanha ou preciso usar esse dinheiro na campanha”? 

Depoente — Ela sempre me disse que era pelo trabalho dela. Pelo 

trabalho de marketing que ela faz. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Em 2014, além de ela ter dito na 

campanha no Brasil, o que mais... que outra campanha ela fazia fora do 

Brasil em 2014? 

Depoente — Não posso afirmar. Eu sei os países, mas não sei o 

cronograma cronológico da (...).  
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor não sabe se fez em 

2014 alguma campanha fora? 

Ministro — Mas aí é fácil, Doutor Fábio, verificar, porque ele listou os 

países. 

Depoente — É. É só ver onde foi, o Panamá. É só ver onde teve.  

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Listou os países onde houve 

campanha? 

Ministro — Pelo que eu entendi, o Senhor Fernando listou países em que 

foram feitas campanhas pela Mônica Moura e João Santana. 

Depoente — E pagas pela Odebrecht. 

Advogado (Gustavo Kanffer) — Só para a gente confirmar, El Salvador. 

O senhor pode repetir?  

Depoente — Panamá, Venezuela, República Dominicana, Angola e Brasil. 

Eu não tenho certeza se na Argentina, mas aí eu não tenho certeza. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Isso é importante. Argentina, o 

senhor não tem certeza? 

Depoente — Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Houve campanha, em 2012, 

Angola; 2012, Venezuela; 2012, República Dominicana; e 2014, Panamá. 

Depoente — No mínimo, já tem o Panamá junto. De novo. É o Brasil. 

Ministro — Haveria alguma razão para pagar por uma campanha do 

Panamá ou de qualquer outro país aqui no Brasil? Ou esses pagamentos, 

até pela lógica, deveriam ser feitos lá fora? 
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Depoente — Pela lógica, sim, deveriam ser feitos lá fora, mas, por uma 

questão de segurança e por uma questão de cada vez os bancos estavam 

questionando pagar lá fora, ela dava um jeito de se organizar (...). Mas de 

novo, como eu disse no começo, houve vários pagamentos lá fora. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Isso é importante, não é 

Ministro? É bom esclarecer isso. A escolha por receber no Brasil ou fora 

partia dela. 

Depoente — Não é bem uma escolha. Ela tinha o direito de falar aonde 

ela queria, mas, dependendo da ocasião, eu, por uma medida de fluxo ou 

de disponibilidade ou de facilidade, a gente chegava a um denominador 

comum. Cada um, a gente chegava: oh, vamos dessa vez fazer assim? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então, não havia essa regra, 

pelo que entendi, que era: se fez campanha no Panamá, recebe fora; se 

fez no Brasil, recebe dentro? 

Depoente — Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Poderia ser: Brasil, recebe fora; 

Panamá, recebe no Brasil? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) —Se discutia caso a caso? Era isso? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — A cada pagamento, se discutia 

como seria ou a cada projeto... 

Depoente — Mesmo a cada projeto, no meio... 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Poderia haver... 

Depoente — Uma mudança no meio do caminho. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor sabe quanto que a 

empresa do João Santana recebeu na campanha de 2014 da Chapa Dilma-

Temer registrada no TSE? 

Depoente — Oficial você diz? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Oficial. 

Depoente — Não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu lhe informo: recebeu 70 

(setenta) milhões de reais. Por que se pagaria mais 16 (dezesseis) em 

Caixa 2 através da Odebrecht? 

Depoente — É uma pergunta estratégica. Acho que quem saberia 

responder é Marcelo. Ele só me pediu para pagar o saldo. Agora, qual o 

motivo, não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ele pediu para pagar o saldo de 

16 (dezesseis) milhões? 

Depoente — Não. O saldo não. Ele não falou que era saldo. Ele falou: 

pague 16 (dezesseis) milhões. Paguei. Agora, eu nem sabia que era 70 

(setenta) milhões oficial. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Continuando. Nessa reunião 

global, onde se discutiu os valores de quanto que a empresa ia distribuir 

ou ia possibilitar na campanha de 2014 para todas as candidaturas, o 

senhor sabe se o Sr. Hilberto Silva participou? 
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Depoente — Não sei. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas os senhores não 

trabalhavam juntos? Não seria natural que o senhor soubesse se ele 

participasse? 

Depoente — Doutor, são muitas reuniões. Hilberto pouco ficava em São 

Paulo. Eu não me lembro dele ter comentado. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O Sr. Hilberto esteve aqui e nos 

deu um depoimento, talvez o mais longo de todos, mas cheio de detalhes, 

e nos disse que no ano de 2014 — e ele me parece que estava acima do 

senhor. 

Depoente — Sim senhor. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — No ano de 2014, o seu 

departamento teria gasto — Ministro, por favor me corrija se eu estiver 

errado — 450 (quatrocentos e cinquenta) milhões de dólares. O senhor 

está dizendo que foram de 650 (seiscentos e cinquenta) a 700 

(setecentos) milhões de dólares. Por que essa diferença é tão grande? 

Depoente — Então, talvez tenha sido como eu fiz a ressalva no... 

Ministro — Só um esclarecimento, antes que a testemunha responda. 

Precisamente porque há divergências sobre esses números é que estamos 

fazendo uma acareação hoje da qual ele participa, o Sr. Hilberto. 

Portanto, em várias ocasiões, a testemunha, embora, dando detalhes, às 

vezes, diz como o senhor está dizendo hoje: eu não estou certo.  

Depoente — Excelência, desde o começo, eu deixei bem claro. Eu não, 

realmente, não me lembro. Se não foi 2014, foi 2013, mas eu lembro do 
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número de 600 (seiscentos) em algum ano. De novo: eu posso (...). Eu 

não sei a tabela. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Porque o senhor disse que 2014 

o senhor lembrava bem, que o senhor não se lembrava dos outros anos. 

Mas o senhor falou: 2014 eu lembro bem. E o senhor disse 650 

(seiscentos e cinquenta) a 700 (setecentos). 

Depoente — Se eu disse isso, então eu retiro, porque, realmente, eu não 

tenho certeza absoluta. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor confirma os números 

que o Senhor Hilberto deu para nós, de 450 (quatrocentos e cinquenta)? 

Depoente — Não sei de onde ele tirou os números e não sei quais são os 

números. Como é que vou (...)? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ele nos disse também, e aqui o 

senhor disse que não sabia muito bem a ordem de grandeza, mas ele 

disse o seguinte: dos 450 (quatrocentos e cinquenta) milhões de dólares, 

de 2014, ele disse: 40 (quarenta) milhões de reais foram usados em 

Caixa 2 para as eleições de 2014. O senhor disse que... Ah, não, o senhor 

chegou a dizer aqui que foi 60% (sessenta por cento) em Caixa 2 nessas 

eleições. Por favor, me corrija. Eu realmente aqui eu lembro desse 

número, mas... 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Eu acho que tanto a primeira afirmação... a 

segunda não foi o que eu deduzi, de que seriam... que dado o depoimento 

do Hilberto seriam apenas 40 (quarenta) milhões para o Caixa 2 global e 

realmente há o episódio da reunião, que é inclusive objeto da nossa 
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acareação, mas acho que essa afirmação de que o Hilberto falou 

exatamente que são 40 (quarenta) milhões a título de Caixa 2, e esses 

60% (sessenta por cento) pelo que eu também deduzi que o Sr. Fernando 

colocou, ele não especificou com o Caixa 2. Não é isso? 

Depoente — Posso só fazer uma observação? 

Ministro — Foi uma pergunta que fiz. A testemunha disse que não tinha 

condições de precisar e eu pus, então, um marco muito genérico para 

saber se seria mais de 50% (cinquenta por cento) ou menos de 50% 

(cinquenta por cento), e a testemunha afirmou que, pelo que se 

lembrava, mas sem número matemático, que seria mais de 50% 

(cinquenta por cento). Correto? 

Depoente — Correto. E considerando que, há mais de um ano eu não 

tenho acesso a nenhuma planilha, a nenhum papel... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Desculpe-me a insistência, 

porque foi exatamente isso, eu anotei aqui. Acho que mais da metade foi 

Brasil. E aí, na hora, eu já converti isso para 1 bilhão de reais. Um negócio 

realmente um pouco exagerado. 

Ministro — O que dá 1 bilhão? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Se nós estivéssemos falando de 

700 (setencentos) milhões de dólares, mais da metade disso, vezes o 

valor do... 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Mas não de Caixa 2, (...). 

Depoente — Isso é geral. 
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Juiz Auxiliar Eleitoral — (...) colocou, isso é geral. Ele não colocou isso, 

realmente o depoente não colocou, que esses 50% (cinquenta por cento) 

Brasil, que ele achou que é mais de 50% (cinquenta por cento), seria 

apenas Caixa 2. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então, eu entendi... 

Ministro — Envolveu Caixa 2, envolveu propina e outros pagamentos 

ilícitos. E também lícitos, não é Dr. Carlos? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Lícitos também? 

Ministro — Sim, mas no valor de 5 (cinco) milhões, no máximo 6 (seis) 

milhões. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Todos não contabilizados? O 

setor inteiro é não contabilizado. Continuando. Quem usava a senha 

waterloo? 

Depoente — Eu. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor usava essa senha para 

fazer o quê? 

Depoente — Senha não. Era o meu domínio de e-mail. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Era o seu domínio? Em qual 

desses sistemas o senhor usava... Por que o senhor usava essa senha? 

Todo mundo tinha uma senha? Não podia usar o próprio nome? 

Depoente — Desculpe, não é senha. É domínio. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ah, domínio. 

Depoente — waterloo@(...).com. Cada um tinha um. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Vocês não usavam os seus 

nomes próprios? 

Depoente — (Acena Negativamente). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — “Túlia”? 

Depoente — “Túlia” é a Lúcia. A Lúcia ou Ângela. Agora já nem me 

lembro mais. Faz tanto tempo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Esses pagamentos que o senhor 

fez, o senhor lembra de algum intitulado Coalhada? 

Depoente — Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Não se lembra desse? 

Depoente — (acena a cabeça negativamente). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Nem de quem era o Sr. 

Mineirinho? 

Depoente — Não. 

Ministro — Essas perguntas já foram feitas na outra vez. 

Depoente — Doutor Flávio, desculpa. Veja bem, ao longo dos anos, são 

mais de cinco mil lançamentos. É impossível. E eu não sabia. Se eu 

soubesse, já era difícil de lembrar. E quando você não sabe... 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Perfeito. Continuando, em 

relação ao que o Ministro denominou aqui como Caixa 3 ou “barriga de 

aluguel”, o senhor disse que duas pessoas na empresa eram responsáveis 

por esse assunto: o Sr. Benedicto Júnior e o Sr. Marcos Grillo. 
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Depoente — Eu não disse responsáveis. Eu disse que eu sabia que eram 

as duas pessoas que tinham interlocução desse assunto. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Exatamente, o que poderia fazer 

o Sr. Marcos Grillo em relação a esse assunto, porque ele é um nome 

novo para nós? 

Depoente — Checar a contabilidade. Tipo: quanto você pagou? “X”. 

Como é que a gente vai corrigir esse dinheiro? Como é que nós vamos 

pagar você de volta? Esse tipo de coisa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Então, dessa operação, ele 

conhece? 

Depoente — Acredito que sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Em relação à planilha “Italiano” 

e planilha “Pós-Itália”, havia algum registro de 50 (cinquenta) milhões a 

Guido Mantega? 

Depoente — (acena a cabeça negativamente). 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor não se recorda disso? 

Depoente — Não. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Marcelo Odebrecht nunca falou 

isso para o senhor? 

Depoente — Não, eu tinha o controle. Só que eu não sei se são 50 

(cinquenta) milhões. Eu tinha o controle de “Itália” e “Pós-Itália”. Tinha o 

saldo de cada um. Está nas planilhas e até está no jornal, mas eu não 

sabia que (...). 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor sabe se quando se fala 

no início, quando existia a planilha “Italiano”, havia alguma rubrica Guido? 

Depoente — Não. É no “Pós-Itália”. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Guido é só no “Pós-Itália”? No 

“Italiano” não há menção a Guido Mantega? 

Depoente — Que eu me lembre, não, ou que eu saiba, porque planilha 

era a minha incógnita. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor me desculpe, porque 

realmente o depoimento foi muito rico, com muitos detalhes, então, estou 

acabando, mas não quero deixar passar nada desapercebido. Vocês 

lembram de mais alguma coisa? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Deixe eu fazer uma aqui então. 

Enquanto o Flávio olha, deixa eu só... A primeira, talvez até por isso vá 

ser inquirido hoje, quando o Marcelo Odebrecht foi ouvido, ele nos fez 

uma escala de valor, que eu nem vou entrar em muitos detalhes, mas ele 

sugeriu, no primeiro depoimento, que teria havido uma doação de Caixa 2 

na ordem de 100 (cem) milhões de reais para a campanha presidencial. 

Estranhamente, ele disse que Caixa 2, na visão dele, era o pagamento 

para Mônica Moura. O senhor falou de 16 (dezesseis) milhões de reais 

aqui, mas, enfim, esse número — e pela cara que o senhor fez quando eu 

perguntei —, esse número de 100 (cem) milhões de reais de Caixa 2 para 

a campanha presidencial de 2014, o que o senhor teria a dizer sobre isso? 

Depoente — Eu teria a dizer que... 
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Ministro — Um esclarecimento complementar. Não são 100 (cem) 

milhões apenas. Segundo a memória que tenho do depoimento, seriam 

100 (cem) milhões de recursos novos só para aquela campanha de 2014, 

e 50 (cinquenta) milhões remanescentes de 2009 — neste caso, não seria 

Caixa 2, seria de propina — decorrentes de uma operação realizada 

naquele momento. Somando tudo, havia em disponibilidade, para a 

campanha de 2014, 150 (cento e cinquenta) milhões. Ele falou também 

em mais 23 (vinte e três) ou 28 (vinte e oito) milhões complementares, 

que eu não me recordo exatamente a origem, o que somando tudo daria 

quase 180 (cento e oitenta) milhões de reais. Mas, em nenhum momento, 

salvo engano Dr. Flávio e Dr. Gustavo — aliás, foi o Dr. Gustavo quem fez 

a observação —, o Sr. Marcelo afirmou que esses 100 (cem) milhões ou 

esses 150 (cento e cinquenta) milhões ou quase 180 (cento e oitenta) 

milhões eram destinados a Mônica Moura. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Eu vou explicar, Ministro. Eu só 

queria deixar a pergunta aberta, porque o número do 100 (cem) já me 

parece absurdo. 

Depoente — Eu já vou esclarecer. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — O cento e oitenta... Então, 

esclareça, depois eu... 

Depoente — Porque eu não tinha nível hierárquico de saber de tal 

negociação ou definição de um número macro. De novo, os pouquíssimos 

casos que eu sabia quem era e quanto era foram esses que falei aqui. 

Então, não tenho a mínima ideia do que (...) de Alexandre, de Gilberto, 

porque é uma coisa lá do top e... 
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Ministro — E pelo que entendi também do seu depoimento, havia um 

sistema de chinese wall, muralha da China,...  

Depoente — A própria planilha não deixava eu saber quem era. 

Ministro — ...que cortava os fluxos de conhecimento por etapa? 

Depoente — Por etapa, exatamente. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Vou só explicar, Ministro, até 

para complementar. Um minuto. Ele deixou muito claro naquele 

depoimento, acho que vai ser reinquirido hoje nesse sentido, de que falou 

dos cento e cinquenta milhões, depois, falou de vinte e sete, portanto, 

cento e setenta ou algo que o valha. Ele disse o seguinte: nós 

contribuímos com dez milhões oficial, mais cinco, mais os terceiros etc. E 

ele disse: caixa dois para mim, da campanha presidencial, eram os 

pagamentos que eu fazia à Mônica Moura. Perguntei quanto havia sido 

feito e ele disse que não se lembrava. Por isso que eu lhe disse essa 

pergunta genérica, para o senhor, então: se eu lhe dissesse que houve 

essa informação, de que houve o pagamento de cem milhões para Mônica 

Moura, porque o senhor disse que não lembra o que foi feito depois, mas 

esse número lhe parece razoável ou não? 

Depoente — Só em 2014? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Só em 2014. 

Depoente — Não me parece razoável. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — E a outra só, porque fiquei com 

uma dúvida: o senhor disse que encontrou Mônica Moura diversas vezes 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

71 
AIJE n. 1943-58.2014.6.00.0000/DF – Depoimento de Fernando Migliaccio                Data: 10/3/2017 
 

no Shopping Iguatemi. O que vocês conversavam nesses encontros: E por 

que tantos encontros? 

Depoente — Porque quando já estava em curso a Lava Jato eu já não 

estava mais no escritório e a área já estava (...) e ela me procurou para 

saber estavam as coisas, se tinha algum risco. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Então, esses encontros no 

Shopping e etc. não se tratavam de pagamentos? 

Depoente — Não. Era só para saber como estavam as coisas, quais os 

riscos. Era isso. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Entendi. Obrigado. 

Ministro — Ou seja, ela manifestava uma preocupação...? 

Depoente — Todos nós. 

Ministro — ...com o andamento da Lava Jato? Pode responder. 

Depoente — Sim, ela se preocupava. Como eu também. 

Ministro — O que ela perguntava exatamente ao senhor acerca...? 

Depoente — Nada específico. 

Ministro — ...acerca dos riscos? 

Depoente — Se de alguma maneira ela corria algum risco. E eu falei que 

claro que corria. 

Ministro — E pagamentos continuaram mesmo depois do início da Lava 

Jato? 
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Depoente — Sim. Houve assim, desculpe a palavra, a saideira, tipo para 

honrar os últimos compromissos que não tinha jeito de não serem 

honrados. Pagamentos de advogados, de escritórios de manutenção de 

empresas ou até algum beneficiário político, mas não posso afirmar quais 

e nem o tamanho, mas não dá para parar um transatlântico com um 

cavalo de pau. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor sabe se houve algum 

pagamento a Duda Mendonça? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Pode nos detalhar. O senhor se 

recorda? 

Depoente — Sim. Foi-me pedido para receber o Duda Mendonça para 

tratar de um assunto do Skaf. Teria que ser feita uma doação de seis 

milhões para Paulo Skaf. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor se lembra se foi no 

primeiro turno? 

Depoente — Acho que sim, porque ele nem foi para o segundo. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E o senhor fez? 

Depoente — Fizemos. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor sabe como? 

Depoente — Em espécie. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — De uma vez só não? 
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Depoente — Não. Por isso que ele foi ao escritório. Ele mandou um 

representante... Primeiro, ele foi e não conseguimos... Ele mandou um 

representante, que não foi ele, e a gente organizou um cronograma e foi 

feito o pagamento. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mas isso foi pago para Duda 

Mendonça, não para Paulo Skaf. 

Depoente — Para Duda Mendonça. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ah, para Duda Mendonça. E o 

senhor fazia algum outro pagamento para Duda Mendonça? 

Depoente — (...)  

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor, a Odebrecht se valia 

também dos doleiros Adir Assad, comum Kibe, e o Wu, comum Dragão? 

Depoente — O que o senhor falou antes de Dragão? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O Wu, aquele coreano da 25 de 

março. 

Depoente — Wu? Conheci depois. Conheci ele com outro nome. É, no 

começo, a gente usava o Adir como doleiro. Ele foi apresentado, mas 

como ele só fazia a venda de nota, e a gente nunca fez relação no Brasil, 

a gente acabou não operando. Ele apresentou uma estrutura e aí a gente 

fez algumas coisas. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — É a Operação Kibe? 

Depoente — É a Operação Kibe e Esfiha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Qual a outra? 
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Depoente — Operação Esfiha. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Esfiha. E a Operação Dragão é o 

Wu? 

Depoente — Não sei se é esse nome, conheço ele como outro, mas é 

esse doleiro, não sei se chinês, coreano. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Tuta. Quem é Tuta? 

Depoente — Tuta é o Juca. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ah, Tuta é o Juca. E o Juca é 

quem? Porque o Juca também não é Juca, não é? O nome dele não é Juca, 

não é? 

Depoente — Eu não sei o nome dele direito. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E onde fica o Juca? Ele é São 

Paulo, Brasília, Belo Horizonte? 

Depoente — Ele operava, ele entregava pra gente em São Paulo, no Rio, 

quando precisava, que a gente não queria, mas quando precisava, em 

Salvador e, às vezes, muito raramente, Belo Horizonte. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Ele era alternativo, então, ao 

(...)? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Nesse sistema, então, que o 

senhor usava o codinome Waterloo, tinham acesso, então, alguns 

operadores que eram de fora? 

Depoente — Sim. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Eu queria que o senhor me 

confirmasse os que tenho aqui: o Tuta? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Álvaro, tinha o codinome Vinho? 

Depoente — Sim. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E Edmar Márcio, o Peixe? 

Depoente — Tinha o Peixe, mas eu nunca soube o nome dele. A gente 

trabalhava com o Álvaro. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Mais alguém que o senhor se 

recorda? 

Depoente — O de Porto Alegre. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O Juca também tinha o 

codinome de Juca Bala? É o mesmo? 

Depoente — Eu só o conhecia como Juca. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — E, por último, de minha parte, 

quem é o senhor Luiz Roque? 

Depoente — Luiz Roque é um integrante da organização há mais de 

quarenta e cinco anos. Ele foi o tesoureiro da Odebrecht até eu assumir. 

Ministro – Da holding? 

Depoente — Da holding. E sempre trabalhou na casa. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Trabalha ainda? 

Depoente — Não sei. Nunca mais falei com ninguém. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Doutora Danyelle. 

Ministro — Finalmente, temos um pouco de diversidade de gênero. E as 

advogadas, a partir das próximas oitivas, por favor, se aproximem para 

representar nesta mesa aquilo que a Justiça Eleitoral espera. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Desde o começo a Janaína 

estava com a gente. 

Ministro — Sim, mas o que digo é que olhem bem a separação física que 

há nesta mesa. 

Advogado - Ministro, minha parte eu fiz, não é? Cedi o espaço. 

Ministro — Vejo que o eminente advogado deixou o espaço muito mais 

para facilitar esse...? Então, temos dois heróis aqui, e todos os outros, 

incluindo os dois juízes que estão aqui à mesa são culpados. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Obrigado pelo 

reconhecimento, Ministro, mas, só para constar: podemos não estar 

fisicamente presentes, mas intelectualmente sempre estamos. 

Advogado — E demais. Ainda bem. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Danyelle Galvão, advogada de 

Dilma Rousseff. Tenho algumas poucas perguntas. Fiquei na dúvida, o 

senhor relatou aqui, inclusive em depoimento, que o senhor trabalhava 

como tesoureiro da Odebrecht S/A e depois, em 2009, migrou para o 

Setor de Operações Estruturadas. Foi um convite do Marcelo? Como foi 

essa transição, essa mudança da holding (...)? 
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Depoente — Eu já estava, eu não estava na Odebrecht S/A, estava aqui 

em Brasília no financiamento e exportação. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Eu entendi errado. Desculpe-

me. 

Depoente — Não, tudo bem. E aí, eu já estava com algumas missões 

cumpridas aqui, achei que eu já tinha feito meu papel, já tinha aprendido 

o que tinha que aprender aqui em Brasília, que foi muito rico, por sinal, 

para entender o Brasil, não é? 

Ministro – Aprendizado ético? (Risos). Desculpe a sinceridade. Eu 

gostaria de saber, não é relevante aqui, mas que aprendizado? 

Depoente — Excelência, eu aprendi a... Eu era idealista, não é, eu era 

inocente. 

Ministro — A pergunta que eu iria fazer ao final, então, já me adianto: 

uma das preocupações que tenho é entender como se forma uma cultura 

de corrupção, de propina e de caixa-dois numa grande empresa e, 

sobretudo, quando isso envolve quadros de grande projeção intelectual, 

quadros que poderiam estar empregados, como o senhor, em qualquer 

grande empresa do mundo. Desculpe-me. Por isso fiz a pergunta. 

Depoente — Posso responder brevemente? 

Ministro — Sim. 

Depoente — Não vai ser hoje, um dia, vou escrever muita coisa a 

respeito. Mas não vou entrar em polêmicas assim aqui. Mas, infelizmente, 

a gente, nem sou mais a empresa, digo a gente porque é o vício de vinte 

e cinco anos de casa, é muito difícil explicar. Que tá errado, tá errado. 
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Ponto. Mas não somos só nós os culpados. É um sistema que vem de 

anos. É o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro. E eu sei quem nasceu 

primeiro. Não fomos nós. E era cultural. Ou você fazia ou você estava 

fora. E aí, o outro iria fazer. E, infelizmente, às vezes, o outro era um 

estrangeiro. Por que você vai dar a obra para um estrangeiro se tem tanta 

empresa brasileira? Mas aí é uma conversa de hipóteses. 

Ministro — Mas eu espero, um dia, poder ter essa conversa para melhor 

entender esse fenômeno que já nos persegue há quinhentos anos. 

Depoente — Exatamente. Aí é que está. 

Ministro — Porque, ao contrário do que se diz, a corrupção não é 

invenção de um único partido, de dois ou três partidos. 

Depoente — Exatamente. E o aprendizado em Brasília foi para entender 

que o Brasil não é fácil de tocar. Muita burocracia, muito achismo e muita 

democracia, às vezes, faz mal. Tem que decidir. 

Ministro — Agora, a pergunta. 

Depoente — Por que eu fui? Porque eu já tinha cumprido, na minha 

opinião, a minha missão aqui e o Beto estava precisando de ajuda, porque 

a coisa estava crescendo e ele me convidou e eu também me... 

Ministro — E a “coisa crescendo” seria o Setor de Operações 

Estruturadas? 

Depoente — Estruturadas, que é um movimento de demanda maior. E aí, 

acabei me colocando à disposição. Eu sabia que ele precisava de alguém. 

Foi colocado o meu nome, junto com o de outras pessoas, por que são de 

confiança, e fui convidado e fui. 
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Advogado (Flávio Crocce Caetano) — É que o Beto, quando esteve 

conosco aqui, disse que quando foi convidado, recusou. 

Depoente — O Beto? 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — É, porque achava que esse 

departamento... 

Depoente — Verdade. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — O senhor já sabia o que era o 

departamento quando o senhor foi convidado. 

Depoente — Não nas entranhas, mas imaginava. 

Advogado (Flávio Crocce Caetano) — Isso não lhe causava, de quem 

estava saindo de Brasília e conhecendo... o senhor não se assustou? 

Depoente — A minha decepção aqui foi tanta que eu topei qualquer 

coisa. Porque eu resolvo as coisas. Aqui é tudo muito lento. Desculpa, não 

aqui, mas o senhor está entendendo. 

Ministro — A Justiça eleitoral até que não é tão lenta. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Senhor Fernando, o senhor 

também falou que o senhor não conhecia muito o destinatário final, o 

senhor não detinha essas informações. E aí eu fiquei com uma dúvida, até 

porque nós ouvimos o senhor Hilberto, que falou que havia duas 

possibilidades de pagamento: ou o pagamento em dinheiro, e pra isso 

tinha um custo do dinheiro, de desfazer o dinheiro, ou o pagamento no 

exterior, em contas indicadas pela pessoa que iria receber. 

Depoente — Correto. 
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Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Quando a entrega era em 

dinheiro, o senhor explicou muito bem que, realmente, o senhor não 

sabia, até porque tinham essas fases, e o senhor autorizava e havia a 

entrega via portador. A minha dúvida é especificamente com relação ao 

depósito em conta, porque, se o depósito em conta era operacionalizado 

na Odebrecht, o conhecimento do beneficiário final não era do seu 

conhecimento?  

Depoente — Boa. Excelente pergunta. Não, sabe por quê? Porque, se 

você fosse receber, você iria colocar Danyelle? Não. Você ia colocar uma 

empresa que, talvez, você fosse beneficiária final ou procuradora ou outro 

estilo. Então, eu nunca sabia. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Esclareceu exatamente o que 

eu queria saber. E falando dessa parte de pagamentos também, o senhor 

falou de uma entrega específica de um valor na mão da Lúcia, secretária, 

numa oportunidade. 

Depoente — Certo. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Era comum as pessoas 

buscarem dinheiro na Odebrecht? Tinha um caixa lá que pudesse buscar 

um pacote de dinheiro ou o comum era a entrega? 

Depoente — O comum era a entrega; 99.999% das vezes. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Isso em qualquer dos 

escritórios Odebrecht do Brasil ou fora do Brasil? 

Depoente — Sim. Outra coisa, que eu tenha conhecimento, tá? A gente 

sabe que há falhas no sistema. Se eu recebo o endereço lá, e a pessoa 
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leva pra um lugar e aí a pessoa, o Elie queria que não soubesse quem era 

a pessoa, ele mandava entregar num outro, pro outro entregar. Então, 

não sei. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Isso sim. Mas vamos supor 

que, na sua planilha de conferência de determinação de entrega das 

solicitações, estava o endereço, algum lugar em Brasília, vamos supor, ou 

em São Luís, ou em Manaus, qualquer cidade, e, por uma determinada 

diferença ou decisão de uma outra pessoa que não o senhor, existia essa 

possibilidade de entregar na sede do escritório da Odebrecht? 

Depoente — Possibilidade tinha, mas, como eu te disse, muito raro, 

raríssimo. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — O senhor mencionou várias 

vezes que as suas tabelas de Excell, que seus computadores foram 

apreendidos. Eu fiquei na dúvida se esses documentos integram os 

documentos da corroboração ou eles estão apreendidos judicialmente por 

ordem judicial ou o senhor não teve acesso após a delação? 

Depoente — Não tive acesso pra fazer a delação, respondendo à sua 

segunda pergunta. Agora, a primeira, realmente eu não sei. Você sabe, 

senhor Chagas? 

Advogado (Carlos Chagas) — O quê? 

Depoente — Qual foi citado o local? 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Não, a minha dúvida é se 

essas tabelas que o senhor sempre menciona (isso pode estar na minha 
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tabela, pode estar na minha tabela), se esses documentos integram os 

anexos da corroboração da delação. 

Advogado (Carlos Chagas) — Da colaboração?  

Depoente — Da colaboração não. 

Advogado (Carlos Chagas) — Não. Não integra anexo. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Eles estão apreendidos, 

então, por ordem judicial. 

Advogado (Carlos Chagas) — Eles foram apreendidos na Suíça. E a 

gente autorizou o compartilhamento dele com o Brasil. Mas se isso já 

chegou, isso tem que ver no Ministério das Relações Exteriores, acredito 

eu. Mas eu chutaria que isso já está na mão da Polícia Federal eu acho. 

Um ofício bastaria pra vocês esclarecerem isso. Mas eu nunca tive por que 

saber isso. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Mas a minha dúvida persiste 

porque o seu Fernando falou, em dois momentos distintos no seu 

depoimento, assim: “o meu computador foi apreendido” ou “essas tabelas 

foram apreendidas”, porque, me pareceu, que foram tabelas impressas 

que estariam na sua casa. 

Ministro — Não. Eram tabelas no computador. 

Advogado (Carlos Chagas) — Ele foi preso na Suíça, doutora, e estava 

com ele, ele estava com um pen drive e um computador. 
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Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — A minha pergunta seguinte 

era justamente se tinha sido apreendido por ordem judicial no Brasil, em 

qual fase da Lava Jato, até pra eu conseguir acessar os dados. 

Depoente — Eles foram a minha casa, mas lá não tinha nada porque 

estava tudo comigo na Suíça. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — E o seu computador, na 

empresa, também não... 

Depoente — Não, porque já fazia um ano que eu já não estava mais na 

empresa. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Eu fiquei na dúvida, talvez o 

senhor possa esclarecer uma pergunta um pouco mais genérica, o senhor 

Hilberto falou que, e o senhor confirmou, o dinheiro era gerado fora do 

Brasil, a origem era fora do Brasil, e que tinha um custo nisso — isso foi 

esclarecido bastante bem pelo seu Hilberto —, que tinha um custo para 

gerar reais no Brasil. A minha dúvida é a seguinte: o dinheiro era gerado 

no exterior, se eu precisasse fazer um pagamento no exterior, o dinheiro 

saía do exterior, vinha pro Brasil, gerava dinheiro no Brasil e aí pagava 

fora? Ou esse dinheiro aí nem circulava pelo Brasil, era fora? 

Depoente — Era. O dinheiro que era gerado fora, ficava fora e era pago 

fora. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Então, se o pagamento não 

era em espécie no Brasil, era depósito em conta no exterior, ele não 

transitava no Brasil. 

Depoente — Exato.  
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Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Aí o senhor também falou das 

praças de pagamento, mencionou o senhor Paulistinha e Carequinha, que 

eram os apelidos. E se precisasse fazer pagamentos em outras cidades? 

Depoente — Nós tínhamos como regra só fazer São Paulo e Rio. Em 

muito poucas ocasiões, raramente, era “liberado” ou conseguido — porque 

tinha que conseguir, né — liberar em outras cidades. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Isso era uma opção da 

empresa por ser mais fácil, ou tinha alguma... 

Depoente — Por ser mais fácil e por ser menos risco. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — O senhor também mencionou 

que, depois do início da Lava Jato, ficava mais difícil. A Lava Jato começou 

no dia 17 de março de 2014, mas o senhor mencionou vários pagamentos 

em 2014. Isso não significava uma diminuição ou o senhor considera o 

começo da Lava Jato com a prisão dos empreiteiros em novembro de 

2014? 

Depoente — Ah, não, não. Desde que com a prisão, antes da prisão já se 

diminuiu, já estava tomando... Eu mesmo fui embora, nem fiquei, fui para 

os Estados Unidos, nem estava mais aqui. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — O senhor se recorda quem 

pediu para pagar o senhor (...)? 

Depoente — O Hilberto. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — E ele não comentou com o 

senhor quem teria pedido a ele? 
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Depoente — Só podia ser o Marcelo. 

Advogada (Danyelle da Silva Galvão) — Muito obrigada. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Agora pelo Ministério Público. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Nicolao Dino, Vice-Procurador-Geral 

Eleitoral, senhor Fernando, boa tarde. 

Depoente — Boa tarde. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Apenas vou pontuar uma data. Em 

relação àquela compra de horário político para favorecer o PT, o senhor 

mencionou alguns partidos, o senhor pode precisar apenas o período em 

que isso se deu, essa transação de compra desses horários? 

Depoente — Salvo engano, às vésperas da eleição. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Qual eleição? 

Depoente — A de 2014. Porque, salvo engano, não teria sentido pagar, 

né? Tinha que ser antes pra poder já alocar os horários. 

Ministro — Quando o senhor diz “às vésperas”, quer dizer, na 

proximidade do período eleitoral, é isso? 

Depoente — É porque pra dar tempo de organizar — não sei como é que 

isso funciona burocraticamente —, mas pra dar tempo de os partidos 

chegarem e falar: ‘olha, eu estou aqui segunda e quinta’. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Mudando um pouquinho a agenda, 

senhor Fernando, vamos aos pagamentos no exterior, até aproveitando o 

gancho aqui da pergunta da doutora Danyelle. Os nomes das contas ZWI 

e depois Shellbill dizem alguma coisa para o senhor? 
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Depoente — ZWI não. Shellbill diz porque eu li depois, né? 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — E o que seria Shellbill? 

Depoente — O que dizem na imprensa que é de Mônica. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — E as empresas Clean Field Services 

e Inovattion Research? 

Depoente — São empresas, até onde eu sabia, de Olívio Rodrigues, que 

era a pessoa que fazia os pagamentos finais. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Essas duas últimas? 

Depoente — É. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Olívio Rodrigues quem é? 

Depoente — Como assim quem é? É o nosso operador que fazia os 

pagamentos finais das contas que eu pedia. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Operador da? 

Depoente — Odebrecht. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — E é certo afirmar que havia 

pagamentos dessas contas no exterior para a conta de João Santana ou 

contas por ele geridas? 

Depoente — É certo afirmar que ele fazia os pedidos lá fora, quer dizer, 

no exterior. Deve ter sido ele, não tenho certeza, mas muito provável que 

deve ter sido da Klienfeld ou da outra Innovation. 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral — Ok. Sem mais perguntas, 

Excelência. 
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Ministro — Doutores, os senhores têm mais alguma? 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Esses pagamentos para os 

partidos, o senhor disse agora respondendo à pergunta do doutor Nicolao, 

tinha que fazer aquele pagamento, naquele momento, para gerar o 

crédito que se imagina. Esse valor chegou a ser todo pago antes das 

eleições? 

Depoente — Não posso afirmar. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Então, quem que vai poder nos 

responder aqui? 

Depoente — Ou duas pessoas, duas maneiras: ou o Alexandrino se 

recordar de cabeça ou a gente ter acesso às planilhas e verificar quando 

foi feito o pagamento. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — A Maria Lúcia não... 

Depoente — De cor? Só se ela guardou na casa dela. De cor eu não sei. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Mas quem fazia essas 

operações até o seu final se era uma mala de 1 milhão, de 500 mil, se 

eram dois, três pagamentos? 

Depoente — Organizava e passava pra Lúcia o cronograma. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — O cronograma de pagamentos 

o senhor que organizava? 

Depoente — E eu passava os endereços que o Alexandrino me dava 

também. Agora, é só pegar as planilhas de pagamento e ver. 

Advogado (Gustavo Bonini Guedes) — Ok. Obrigado. 
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Advogado (Renato Francisco) — Essa é a nossa questão, né, Ministro? 

Como chegar nessas planilhas? Se a Maria Lúcia não souber, como que 

nós vamos conseguir isso? 

Depoente — Ou nos e-mails que eu passava para ela, que eu tenho 

dúvida se eu passei. De novo, é difícil pra mim porque eram muitos 

pagamentos, não era uma coisa pontual, né? Ou, se foi verbal, no telefone 

é impossível, não é? 

Advogado (Renato Francisco) — Estou satisfeito. Obrigado. 

Juiz Auxiliar Eleitoral — Então, senhor Fernando Migliaccio, 

agradecemos a sua colaboração com a Justiça Eleitoral. Declaro encerrada 

a oitiva. Doutores, cinco minutinhos. Só vou fazer uma advertência prévia 

do juízo, que o ato da acareação, os senhores, obviamente, advogados 

experientes, sabem que não podemos deixar que isso se torne uma 

reinquirição. Então, adotaremos o juízo arbitral rigor e indeferimento de 

perguntas que fujam estritamente ao objeto da divergência que nós 

fixaremos logo no início da acareação. Agradecemos. 

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

certificando-se de que é registro textual fiel do arquivo digital do 

depoimento vídeo-fonográfico encaminhado a esta Coordenadoria de 

Taquigrafia do STJ para transcrição. 

 

 


