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“A injustiça em qualquer lugar é uma
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MEMORIAIS DE DILMA ROUSSEFF

 
 
 
 
Eminente Ministro(a),

 
 

De forma bastante sucinta e concisa, a defesa de Dilma Rousseff
submete, à serena apreciação de Vossa Excelência, os argumentos de fato e de direito



por ela sustentados após longa tramitação processual e que serão renovados em
sustentação oral em julgamento a ter início no próximo dia 06 de junho de 2017.

 
 
I.CONTEXTO ACUSATÓRIO

As presentes ações eleitorais propostas pelo PSDB e Coligação Muda
Brasil, em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, há exatos 2 anos e 6 meses, versam
sobre acusações infundadas a respeito de supostos ilícitos que envolveriam abuso de
poder político e econômico, além de alegadas irregularidades na arrecadação e nas
despesas da campanha presidencial à reeleição da chapa Dilma-Temer em 2014.

 
As ações absolutamente infundadas, em sua grande maioria, versam

sobre fatos já decididos pelo TSE, seja em representações julgadas no curso do processo
eleitoral, seja em sede de prestação de contas aprovada por unanimidade em julgamento
em que funcionou como relator Ministro Gilmar Mendes, com parecer favorável da
Procuradoria Geral Eleitoral.

 
As poucas acusações não cobertas pela coisa julgada, por sua vez, não

restaram provadas, mesmo decorridos mais de dois anos e três meses de tramitação
processual e intensa produção probatória. A improcedência de todos os pedidos se
impõe.

 
A partir de 1º de março de 2017, houve inaceitável e ilegal

extrapolação do objeto, a partir de fatos novos acusatórios de supostos ilícitos,
afirmados exclusivamente e sem qualquer documentação comprobatória, por 10 (dez)
colaboradores premiados do Grupo Odebrecht, cujas oitivas foram determinadas de
ofício pelo eminente Ministro Relator, a partir de matérias da mídia escrita que
veiculavam ilegal vazamento de trechos selecionados dos depoimentos destes
colaboradores e sem que fosse oportunizado o direito ao contraditório e ampla
defesa em sua plenitude.

 
O mesmo comportamento ocorreu em relação às oitivas dos

colaboradores premiados João Santana, Monica Moura e Andre Santana: fizeram
falas afirmações em juízo, não trouxeram qualquer documento de corroboração e
foram indeferidos todos os pleitos feitos pela defesa de Dilma Rousseff, em evidente
ofensa ao pleno contraditório e ampla defesa.

 
 
Em apertada síntese, eis o contexto acusatório.

 
 

II. PRELIMINARES

 
II.i) PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM VIRTUDE DA
CASSAÇÃO DE MANDATO EM PROCESSO DE IMPEACHMENT



 
A partir da decisão do Senado Federal em processo de impeachment

de decretar a perda do cargo de Presidenta da República a Dilma Rousseff, em 31 de
agosto de 2016, consolidou-se a perda superveniente do interesse de agir destas ações
eleitorais em relação a ela.

 
Como nestas 3 ações eleitorais, AIME, AIJE e Representação,

objetiva-se a cassação de seu diploma eletivo, tal pedido deixou de ser juridicamente
possível, diante da perda do cargo decretada pelo Senado Federal, impondo-se a
extinção destas ações eleitorais em relação a Dilma Rousseff, sem julgamento do
mérito, pela perda superveniente do interesse de agir (art.485, VI do CPC).

 
Há relevante precedente desta Corte Eleitoral no julgamento do RO

2233/RR, em situação similar à presente que, após a morte do Governador Ottomar
Pinto,   continuou o julgamento apenas em relação ao Vice (então empossado como
Governador), José de Anchieta Jr.

 
De igual modo, há que se reconhecer a litispendência, para decretar a

extinção sem julgamento de mérito da AIME -761 e da RP 8-46, com base no art. 485,
V, do CPC.

 
 

II.ii) EXTRAPOLAÇÃO ILEGAL DO OBJETO

 
 

Com o máximo respeito, TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS
QUE NÃO TENHAM QUALQUER CORRELAÇÃO COM OS FATOS
ELENCADOS NA INICIAL, NÃO RESPEITAM O PRINCÍPIO DA
ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA E NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA
EMBASAR EVENTUAL JULGAMENTO, sob pena de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, além de ofender o
procedimento estabelecido pela LC 64/90.

 
Sendo assim, todos os fatos novos oriundos exclusivamente dos

depoimentos dos 10 (dez) colaboradores premiados do Grupo Odebrecht, bem
como dos publicitários Monica Moura e João Santana (além do assistente André
Santana) devem ser desconsiderados no presente julgamento, por 2 razões:

 
1ª razão – pela nulidade decorrente de sua origem fundada em

conduta ilegal – tais depoimentos somente foram tomados após a mídia escrita
reproduzir trechos de seus anteriores depoimentos prestados em regime de sigilo legal -
hipótese de vazamento ilegal que fulmina de nulidade a r. decisão de ouvi-los no
presente processo e



 
2ª. razão – pela extrapolação do objeto - os fatos novos sobre

supostos ilícitos afirmados exclusivamente pelos 10 (dez) colaboradores premiados da
Odebrecht e pelos 3(três) colaboradores do ramo de publicidade não guardam nenhuma
relação com os 11 (onze) fatos constantes das peças exordiais e não podem ser trazidos

a juízo, após exatos 2 anos e 3 meses de tramitação,  depois de inegável estabilização da
demanda.  

 
II.iii- DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA OFENSA AO PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

 
Sem sombra de dúvidas, há nos presentes autos, ao menos, 3 (três)

momentos processuais de inaceitável cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa em relação a Dilma Rousseff. São
eles:

 
1º momento processual de cerceamento de defesa – durante a

perícia contábil

 
Decisão ilegal – indeferimento de requerimento da defesa de Dilma

Rousseff para que os srs. Peritos Judiciais analisassem, na íntegra, 8.000 (oito mil)
documentos em 37 volumes por ela juntados, com absolutamente todos os documentos
comprobatórios da fiel e completa prestação dos serviços contratados junto às empresas
periciadas FOCAL, VTPB e REDSEG.

 
2ºmomento processual de cerceamento de defesa – durante a oitiva

dos colaboradores premiados do Grupo Odebrecht – ao que chamamos de FASE
ODEBRECHT e aos colaboradores publicitários – FASE JOÃO SANTANA.

 
A partir da FASE ODEBRECHT E FASE JOÃO SANTANA, houve

uma brutal mudança na condução do processo. Colheram-se 13 depoimentos de
colaboradores premiados e 2 acareações e foram indeferidos quase todos os
requerimentos feitos pela defesa de Dilma Rousseff.

 
O QUE PRETENDE A DEFESA É QUE SEJA RESPEITADO O

EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM SUA
PLENITUDE. NEM MAIS, NEM MENOS.

 
Pretende em relação à FASE ODEBRECHT e à FASE JOÃO

SANTANA proceder do mesmo modo em que se conduziu neste processo, como ilustra
o precedente do colaborador premiado Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez: APÓS
O DEPOIMENTO FEITO A JUSTIÇA ELEITORAL, A DEFESA SUSPEITOU QUE O
COLABORADOR PREMIADO HAVIA FEITO INFORMAÇÃO FALSA.



 
Conseguiu fazer o cotejo com o depoimento original da colaboração

premiada e constatar as contradições. Diligenciou e encontrou documentos que
comprovavam a verdade e a falsa informação feita ao TSE.

 
A partir daí, coube ao Eminente Ministro Relator fazer a reinquirição e

o colaborador premiado Otávio Azevedo retificou seu depoimento e afirmou
inexistir qualquer ilegalidade na doação eleitoral que fizera à chapa Dilma-Temer.

 
A defesa de Dilma Rousseff não quer nada aquém e nada além. O

que se quer é o respeito à Constituição Federal e ao basilar direito ao contraditório e
ampla defesa.

 
Nesta FASE ODEBRECHT, foram consumidas quase 20 (vinte)

horas de depoimentos acusatórios, e concedeu a defesa a oitiva de uma única
testemunha, Edinho Silva, pelo tempo pouco superior a 1hora e 20 minutos.

 
Evidentes a desproporção e o desequilíbrio entre quase 24 horas

destinadas a acusação e 2 horas e 30 minutos à defesa.

 
Requer Dilma Rousseff que esta Corte Eleitoral defira TODOS os

requerimentos indeferidos pelo eminente Ministro Relator, em especial:

 
a) sejam ouvidas as testemunhas referidas pelos colaboradores
premiados, a saber: Ubiraci Soares (Odebrecht), Alvaro Novis
(doleiro), Vinicius Claret (doleiro), Euripedes Jr (PROs), Carlos Lupi
(PDT), Marcos Pereira (PRB), Gilberto Kassab (PSD), Renato Rabelo
(PC do B), Eliseu Padiha, José Yunes, Sergio Neves (Odebrecht),
André Vital (Odebrecht) e Oswaldo Borges (ligado a Aécio Neves);
b) sejam expedidos ofícios ao STF e PGR solicitando o
compartilhamento dos depoimentos dos colaboradores premiados e
respectivos dados de corroboração, restritos ao fatos relacionados às
eleições presidenciais de 2014, mantendo-se a determinação de sigilo;
c) sejam expedidos ofícios a MPF e ao Juízo da 13ª Vara Federal de
Curitiba, para que forneçam os documentos e planilhas mencionados
pelos colaboradores Fernando Migliaccio e Maria Lucia Tavares, em
regime de compartilhamento;
d) seja determinado aos colaboradores Marcelo Odebrecht, Hilberto
Silva, Alexandrino Alencar e Fernando Reis que prestem
esclarecimentos sobre as contradições apontadas e que forneçam ao
juízo os documentos faltantes, ou informem, sua inexistência;
e)seja determinado aos colaboradores João Santana e Monica Moura
que prestem esclarecimentos sobre as contradições apontadas e que
forneçam ao juízo os documentos faltantes, ou informem, sua
inexistência



 
3º.momento processual – tarjeamento em preto das menções à Aécio

Neves

 
Com a máxima vênia, uma das acusações originais do PSDB é que

através do abuso de poder econômico teria havido um desequilíbrio do pleito, porque as
empresas além de doarem a chapa Dilma-Temer teriam deixado de doar à Aécio Neves.

 
Por óbvio, necessariamente integra a defesa de Dilma Rousseff a

argumentação de que o candidato Aécio Neves recebera doações de referidas empresas
e em algumas situações até em valores superiores.

 
E mais. Se em algum depoimento, alguma testemunha afirmasse

ter contribuído via CAIXA 2 à candidatura de Aécio Neves, não resta a menor
dúvida ser matéria de defesa, a fulminar, de vez a tese de abuso de poder
econômico e desequilíbrio do pleito!!!!

 
Os colaboradores premiados Marcelo Odebrecht e Benedito Jr

afirmaram terem feito doações via caixa 2 ao candidato Aécio Neves, e tais
declarações foram tidas pelo eminente Ministro Relator como estranhas ao objeto da
lide e foram tarjadas em preto nas suas transcrições.

 
Requer a defesa de Dilma Rousseff que esta Corte Superior determine

o imediato levantamento do tarjeamento em preto das transcrições, bem como que tais
fatos possam ser utilizados e apreciados como uma das teses de defesa, a comprovar a
inexistência de abuso de poder econômico e o pretenso desequilíbrio do pleito.  

 
 

III. DO MÉRITO

 
Antes de adentrar o mérito, faz-se imprescindível lembrar a orientação

do STF, em firme posicionamento defendido pelo Decano da Corte, Min. Celso de
Mello (PET 5700), a respeito do regime jurídico da colaboração premiada:

 
a) COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO É “MEIO DE PROVA”, É

MERO INSTRUMENTO PARA OBTENÇÃO DA PROVA, OU
SEJA, NÃO TEM VALIDADE POR SI SÓ;

b) NINGUÉM PODERÁ SER CONDENADO EM DECORRÊNCIA
DE COLABORAÇÃO RECIPROCA OU CRUZADA, QUANDO
APENAS UM COLABORADOR CONFIRMA O OUTRO. SÃO
NECESSÁRIAS PROVAS, COMO DOCUMENTOS,
PLANILHAS, PERICIAS, OUTROS DEPOIMENTOS E TODOS
OS OUTROS MEIOS DE PROVAS ADMITIDOS.



Pois bem.

 
 

III.i - OS SUPOSTOS “ILÍCITOS” – FASE PRÉ-ODEBRECHT

 
Em relação aos 11 supostos ilícitos constantes das peças exordias,

todos foram objeto de representação específica durante a campanha presidencial, e já
foram julgados, ou versaram sobre fatos apreciados no julgamento da prestação de
contas, impondo-se a sua total improcedência, aliás, como também se posicionou o
Ministério Público em suas alegações finais em relação a maioria das acusações.  

 
Apenas 2 acusações merecem especial argumentação em

contrário.

 
1ª acusação - A respeito da falsa acusação de que a chapa Dilma

Temer teria recebido doações eleitorais com recursos oriundos de pagamento de
propina, restou cabalmente demonstrado pelos depoimentos de todos os empresários
que mantinham contratos com a Petrobras, que não houve nenhuma doação eleitoral à
chapa Dilma-Temer que fosse relacionada com propina.

 
O único depoente que teria feito tal acusação, o Sr. Otavio Azevedo,

foi confrontado em suas contradições e com documentos exibidos pela defesa de Dilma
Rousseff e retificou seu depoimento anterior e afirmou inexistir qualquer
irregularidade nas doações feitas pela Andrade Gutierrez a chapa Dilma-Temer.

 
2ª. acusação – em relação aos serviços prestados pelas empresas

FOCAL, VTPB e Rede Seg.

 
Tal acusação foi objeto de perícia contábil realizada pelos

funcionários da ASEPA e complementada por Força Tarefa composta por DPF, SRF e
COAF.

 
Em relação a perícia técnica contábil deferida e realizada nas gráficas

sob exame, os Peritos Judiciais distanciaram-se em muito do objeto a ser periciado, que
era a comprovação da efetiva realização do material contratado.

 
Focaram os senhores peritos em aspectos trabalhistas, fiscais e

societários das empresas, dando ênfase apenas ao fato de que os sócios das mesmas
eram motoristas, sem qualificação técnica, etc.  Em resumo: indicaram a existência de
“laranjas” no quadro societário das empresas periciadas, sem qualquer relação
alguma tem com o objeto das ações eleitorais.

 
Também, embora os Peritos Judiciais alegam que as empresas não

dispunham de controles internos e contábeis necessários para atestar que os materiais
foram efetivamente produzidos, os Peritos, mesmo sem esses controles disponíveis,
conseguiram, sabe-se lá como, comprovar que os materiais não foram produzidos!!!



 
Em Parecer Técnico Contábil Divergente apresentado pela

Representada, o perito assistente conseguiu comprovar a efetiva produção dos materiais
contratados, através  do levantamento dos conhecimentos de transportes das
mercadorias contratadas, bem com a identificação de empresas terceirizadas e
pagamentos das gráficas periciadas à essas empresas.

 
Ora, se foi comprovado que os materiais contratados foram

transportados, muitos deles, inclusive, contendo nos conhecimentos de transporte o
registro de que os caminhões foram inspecionados em barreiras fiscais (postos de ICMS
na fronteira entre Estados), não há dúvidas que o material pago existiu e foi
entregue!!!

 
 Caso alegue-se o contrário, ter-se-á que afirmar que há conivência

dos transportadores e dos mais variados postos fiscais, que inspecionaram caminhões
supostamente vazios, e atestaram como de acordo com a nota fiscal de venda respectiva.

 
Os peritos do Juízo limitaram-se a afirmar, em excesso, que as

gráficas periciadas não tinham condições técnicas e funcionários suficientes para
produzir as quantidades contratadas pela Campanha.   No entanto, em todas as
diligências de campo por eles efetuadas nas gráficas sob perícia, os mesmos foram
informados que o material foi terceirizado com outras empresas do setor. Todavia, os
peritos judiciais, não diligenciaram a visitar e inspecionar as gráficas terceirizadas onde
os serviços foram realizados, como afirmou o Sr. Beckembauer da VTPB, em
depoimento prestado no processo.

 
Por fim, o trabalho apresentado pela Representada com mais de 8 mil

folhas, absolutamente completo e capaz de dirimir qualquer dúvida sobre a elaboração
dos materiais contratados, foi considerado pelo eminente Ministro Relator como
material que tinha o único propósito de procrastinar o processo, em nítida ofensa ao
contraditório e ampla defesa. O correto deveria ser o de utilizá-lo para indispensável
analise dos peritos judiciais, tendo em vista a sua exatidão e robustez de provas , que
suprem por completo a falta de controles internos e contábeis das empresas sob perícia,
e atende o objeto da lide.

 
Demonstrada a improcedência dos supostos ilícitos referentes à

FASE PRÉ-ODEBRECHT, a Representada também demonstrará a improcedência
dos supostos ilícitos da FASE ODEBRECHT e João Santana.

 

 
 

III.(ii) FASE ODEBRECHT e JOAO SANTANA

 
Embora o eminente Ministro Relator não tenha delimitado, nem

tampouco circunscrito os fatos que descrevem o novo libelo acusatório – cuja vício de
nulidade é insanável – em atenção ao princípio da eventualidade, passa a defesa de
Dilma Rousseff a refutá-los, um a um.

 
 1º Suposto ilícito tendo como exclusiva origem testemunha do

juízo- colaborador premiado: “DOAÇÃO DO GRUPO ODEBRECHT AO PMDB



EM NEGOCIAÇÃO HAVIDA NO PALÁCIO DO JABURU COM MICHEL TEMER
E ELISEU PADILHA”.

 
Ao longo da instrução, restou afastada a hipótese de que tais recursos

obtidos via Caixa 2 seriam destinados à campanha presidencial da chapa Dilma-Temer.

 
2º.  Suposto ilícito tendo como exclusiva origem testemunha do

juízo- colaborador premiado: “PRETENSO PEDIDO DO ENTÃO MINISTRO
GUIDO MANTEGA DE 50 MILHÕES DE REAIS PARA A CAMPANHA
PRESIDENCIAL DE 2010, COMO “CONTRAPARTIDA ESPECÍFICA” POR
EVENTUAL BENEFÍCIO CONCEDIDO AO GRUPO ODEBRECHT NA EDIÇÃO
DA MP SOBRE “REFIS DA CRISE” EM 2009.”

 
Trata-se de afirmação exclusiva de Marcelo Odebrecht, não

confirmada por nenhum outro colaborador e não corroborada por nenhum documento
que não fosse unilateralmente produzido. A oitiva de Guido Mantega foi indeferida pelo
eminente Ministro Relator.

 
Flagrante a inveracidade da afirmação, pois em 2009, Dilma Rousseff

foi acometida por um câncer e nem ela, nem ninguém, muito menos Guido Mantega
poderia afirmar que ela seria candidata a Presidente da República em 2010.

 
Acresça-se a isso, que ao final da campanha presidencial da chapa

Dilma-Temer, foi registrada uma dívida que superou os R$ 10 milhões de reais. Se
realmente existisse o “tal crédito de 50 milhões” qual seria a razão de não ter sido
utilizado?

 
Como se constata, são afirmações falsas e isoladas de colaborador

premiado, sem qualquer comprovação.

 
3º. Suposto ilícito tendo como exclusiva origem testemunha do

juízo- colaborador premiado: “DA DOAÇÃO ELEITORAL FEITA PELA
CERVEJARIA PETRÓPOLIS E SUPOSTAMENTE FINANCIADA PELA
ODEBRECHT”

 
Novamente falsa afirmação de Marcelo Odebrecht, acompanhado pelo

colaborador Benedito Jr, sem qualquer documentação de corroboração e sem que
tivessem sido tomados os depoimentos de Walter Faria (Cervejaria Petrópolis), nem de
Marcos Grillo (tesoureiro da Odebrecht).

 
Não há um único documento, e-mail, mensagem, nem transferência

bancaria, que comprovem que a Odebrecht teria ressarcido a Cervejaria Petrópolis pelas
mencionadas doações.

 
Em seu depoimento, Edinho Silva, administrador financeiro da chapa

Dilma-Temer afirmou ter procurado Walter Faria da Cervejaria Petrópolis, assim como
esteve com representantes da AMBEV e Coca-Cola, que também foram doadores da
chapa Dilma-Temer.  Afirmou não ter sido apresentado a ele por ninguém da Odebrecht.

Comprovada a legalidade da doação em relação à chapa Dilma-Temer,
que não tem qualquer responsabilidade por eventual negociação havida entre Odebrecht
e Cervejaria, fato absolutamente estranho à lide.



 
Nota-se, assim, afirmação falsa de colaborador premiado, desprovida

de qualquer comprovação.

 
4º Suposto ilícito tendo como exclusiva origem testemunha do

juízo- colaborador premiado: “PRETENSA COLABORAÇÃO DA ODEBRECHT A
PARTIDOS POLÍTICOS COLIGADOS PARA “COMPRA” DE TEMPO DE TV”

 
Afirmação falsa de Marcelo Odebrecht, acompanhada por seus

subordinados e também colaboradores premiados Fernando Reis e Alexandrino Alencar,
com pífia documentação unilateral que nada corrobora

 
Também em relação a este fato, foram indeferidas as oitivas de Guido

Mantega e dos Presidentes dos 4 Partidos Políticos acusados, assim como indeferidos os
requerimentos para que Alexandrino Alencar e Fernando Reis prestassem
esclarecimentos sobre os documentos anexados, assim como trouxessem outros.

 
Em primeiro lugar, não haveria nenhuma razão de ordem lógica para

que os Partidos “vendessem” sua participação na coligação.

 
De fato, a coligação de 2014 foi composta por quase os mesmos

partidos que a compuseram em 2010. E todos os partidos compunham a coalização
de governo, sendo evidente a participação na coligação em razão de fundamentos
políticos.

 
Além disso, tal apoio público já havia sido declarado pelos partidos

em momento muito anterior à eventual reunião que teria havido com Marcelo
Odebrecht.

 
Há no processo as declarações escritas dos Presidentes do PCdoB,

PRB e PDT afirmando o caráter ideológico das coligações e a inocorrência de qualquer
doação via Caixa 2, vinda da Odebrecht.

 
Também o depoimento de Edinho Silva reafirmando o caráter

ideológico da coligação e que jamais pedira qualquer doação via Caixa 2 para
Odebrecht.

 
Há ainda contradição entre Marcelo Odebrecht e Alexandrino, pois,

segundo Marcelo, Guido Mantega e, depois Edinho Silva, teriam pedido contribuição
oficial a partidos coligados, ao passo que Alexandrino afirma que Edinho teria pedido
caixa 2.

 
Os documentos unilaterais trazidos dos Fernando Reis e Alexandrino

são imprestáveis (i) Fernando Reis anexa planilha cujo endereço apresentado como de
pagamento de 4 milhões ao PDT, aparece em outro codinome, com outra senha, e em
valor de R$ 400 mil, (ii) Alexandrino junta apenas sua agenda de outubro de 2014, com
compromissos como “Pé” e “Dermatologista”, além de e-mails entre codinomes da
própria Odebrecht, cujos promessas de pagamento chegariam no máximo a 5 milhões,
muito distante dos 21 milhões afirmado.



 
Além disso, não há nenhum e-mail, mensagem, fax, telefonema,

fotografia, nem qualquer documento, que se relacione com as pessoas que
eventualmente teriam recebido tais valores.

 
Portanto, afirmações falsas de colaboradores premiados,

desacompanhadas de qualquer elemento de corroboração.

 
5º Suposto ilícito tendo como origem testemunha do juízo -

colaborador premiado: “PRETENSOS PAGAMENTOS NÃO-CONTABILIZADOS
FEITOS A MONICA MOURA E JOÃO SANTANA DURANTE A CAMPANHA
PRESIDENCIAL DA CHAPA DILMA-TEMER”

 
Novamente, outra afirmação falsa de Marcelo Odebrecht,

parcialmente confirmada por Hilberto Silva, Fernando Migliaccio e Maria Lucia
Tavares, desprovido de documentos comprobatórios.

 
Mais uma vez, o eminente Ministro Relator indeferiu as oitivas de

Guido Mantega e de pessoas referidas nos depoimentos como Ubiraci Soares
(Odebrecht – faria as requisições) e dos doleiros Alvaro Novis e Vinicius Claret,
responsáveis pelos eventuais pagamentos.

 
Em primeiro lugar, como afirmado alhures, Guido Mantega não teve

qualquer participação na parte financeira da campanha presidencial da chapa Dilma-
Temer, ou seja, não pediu qualquer doação, nem tampouco qualquer pagamento a
fornecedores.

 
Em segundo lugar, é absolutamente inverossímil qualquer alegação de

que João Santana e Monica Moura necessitariam de valores além daqueles pagos pela
campanha: eles foram os marqueteiros mais bem pagos de qualquer eleição. Receberam
honorários de 70 milhões de reais, que superaram em quase 12 milhões o valor recebido
pelos publicitários da chapa adversária.

 
Em terceiro lugar, há profunda contradição entre os depoimentos de

Marcelo, Hilberto e Migliaccio, mas todos afirmaram ser possível que a empresa tivesse
desembolsado em 2014 pagamentos referentes a compromissos havidos no passado com
João Santana.

 
Afirmaram, em uníssono, que a Odebrecht financiou campanhas

eleitorais feitas no exterior por João Santana, como em Angola, El Salvador, Republica
Dominicana, Venezuela e Panamá, em períodos coincidentes com campanhas eleitorais
no Brasil.

 
Foram indeferidos pelo eminente Ministro Relator os pedidos feitos

pela defesa de Dilma Rousseff para que viessem aos autos os documentos e planilhas
mencionados por Migliaccio e Maria Lucia Tavares.

 
Não há qualquer prova dos pagamentos a João Santana e Monica

Moura. Não há comprovantes sobre pagamentos feitos no exterior. Não há qualquer
documento sobre eventuais pagamentos feitos no Brasil.  



 
Mais uma vez, mera palavra de colaborador premiado, desprovida de

mínima corroboração.

 
Sobre outro colaborador premiado, Zwi Skorniscki, que não pertence

ao Grupo Odebrecht, de que teria feito pagamentos no exterior a Monica Moura, entre
2013 e 2014,já há sentença da lavra do Juiz Sergio Moro reconhecendo que tais
pagamentos não se referem a eleição presidencial de 2014.

 
 
III.iii) DO FALSO TESTEMUNHO PRESTADO POR MARCELO ODEBRECHT
PERANTE O TSE E DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE DIZER
A VERDADE NA QUALIDADE DE COLABORADOR PREMIADO.

 
Como se não bastassem as afirmações falaciosas e mentirosas

lançadas perante o TSE, a partir do levantamento do sigilo judicial decretado pelo Min.
Edson Fachin do STF vieram à tona os depoimentos originais de Marcelo Odebrecht,
que redundaram em seu acordo de colaboração premiada, recentemente homologado
pelo STF.

 
Pois bem.

 
A defesa de Dilma Rousseff requereu ao Ministro Relator Herman

Benjamin fosse solicitado o compartilhamento deste material com o STF, o que lhe
foi indeferido.

 
Entretanto,  a partir de vídeos veiculados pela imprensa, contendo

os depoimentos de Marcelo Odebrecht, pode-se fazer uma análise de seu conteúdo
em relação ao depoimento prestado perante o TSE e a conclusão é óbvia e
evidente: MARCELO ODEBRECHT PRESTOU FALSO TESTEMUNHO À
JUSTIÇA ELEITORAL E DESCUMPRIU A OBRIGAÇÃO LEGAL DE DIZER A
VERDADE A QUE ESTÁ SUBMETIDO EM RAZÃO DO REGIME JURÍDICO
DA COLABORAÇÃO PREMIADA!

 
A prova é flagrante e inconteste. Basta realizar a análise e o cotejo

entre o afirmado no depoimento original ao MPF e homologado pelo STF e as
afirmações falsas prestadas ao TSE, que a um só tempo, ensejam a prática de
crime de falso testemunho (art.342 do CP) e de falsa imputação por colaborador
premiado (art.19 da Lei n. 12.850/2013), com, ao menos, 2 (duas) afirmações falsas
ao TSE em relação ao depoimento homologado pelo STF:

 
1ª. afirmação falsa ao TSE – sobre o PRETENSO PEDIDO DO

ENTÃO MINISTRO GUIDO MANTEGA DE 50 MILHÕES DE REAIS PARA A
CAMPANHA PRESIDENCIAL DE 2010, COMO “CONTRAPARTIDA
ESPECÍFICA” POR EVENTUAL BENEFÍCIO CONCEDIDO AO GRUPO
ODEBRECHT NA EDIÇÃO DA MP SOBRE “REFIS DA CRISE” EM 2009.”
2ª. afirmação falsa ao TSE - “PRETENSA COLABORAÇÃO DA ODEBRECHT A
PARTIDOS POLÍTICOS COLIGADOS PARA “COMPRA” DE TEMPO DE TV”
 

Portanto, evidenciadas as afirmações falsas prestadas por Marcelo
Odebrecht perante o Tribunal Superior Eleitoral, requer a defesa de Dilma
Rousseff não apenas seja desconsiderado tal depoimento como meio de prova no
presente processo, mas também sejam expedidos ofícios tanto ao Ministério
Publico Federal, como ao eminente Ministro Edson Fachin (STF) para adoção de



medidas atinentes à prática de crime de falso testemunho (art.342 CP), bem como
para perda dos benefícios do regime de colaboração premiada, à luz dos artigos, 4º,
parágrafo 14 e artigo 19 da Lei n. 12.850/13.

 
IV) DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM ACOLHIMENTO À QUESTÃO DE
ORDEM PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 
 
A) TESTEMUNHA DE DEFESA DE DILMA ROUSSEFF– GUIDO MANTEGA

 

 
Guido Mantega refutou,  uma a uma, todas as afirmações mentirosas e

fantasiosas lançadas exclusivamente por Marcelo Odebrecht:

 
i) foi específico ao informar que o pedido de Marcelo Odebrecht era

de perdão da dívida (anistia), o que foi vetado pelo Governo Lula, a partir de
formulação elaborada pelo mesmo Guido Mantega.

 
ii) explicou também que posteriormente ao veto àquela anistia, foi

projetado e aprovado o REFIS da Crise, que nada mais é que um parcelamento para
inúmeros setores da indústria  e do mercado dos débitos existentes, sem nenhum perdão,
nem anistia, como pretendia Marcelo Odebrecht:

 
iii )chegou a afirmar que as ilações de Marcelo Odebrecht são uma

peça de ficção grosseira:

 
“Então,  isso  é  uma  peça  de ficção. Uma ficção, aliás, se me
permite, um pouco grosseira. Uma peça de ficção.”

 
iv) em relação a supostos pedidos de pagamento a Monica Moura e

João Santana, informou Guido Mantega que realmente teve muito contato com os
profissionais de Marketing, todavia NUNCA tratou de qualquer pagamento não
contabilizado.

 
v) afirmou também Guido Mantega que a Representada Dilma

Rousseff NUNCA lhe fez nenhum comentário sobre pagamentos devidos ao casal de
Marqueteiros.

 
vi) tampouco teria Guido Mantega solicitado pagamentos não

contabilizados a partidos coligados ou  qualquer ingerência para  pedidos de doações de
campanha.

 
vii) assegurou que não teve nenhum envolvimento com arrecadação

de recursos para campanha, pois a captação se dava apenas pelo tesoureiro da campanha
Sr. Edinho Silva e

 
viii) afirmou que jamais teria conversado com Marcelo Odebrecht

sobre doação de 100 milhões de reais à campanha de Dilma-Temer.

 
 
B) CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DEPOIMENTOS MENTIROSOS
PRESTADOS AO TSE  PELOS COLABORADORES PREMIADOS MÔNICA



MOURA, JOÃO SANTANA  E ANDRÉ SANTANA

 
João Santana e Mônica Moura prestaram depoimento como

testemunhas de juízo, e, como colaboradores premiados tinham a obrigação legal de
dizer a verdade em relação a depoimento já prestado ao MPF e homologado pelo STF, e
em relação aos ditos documentos de corroboração. Não cumpriram com sua obrigação
legal.

 
Cumpre destacar que João Santana e Monica Moura:

 
a) Fizeram afirmações falsas ao TSE sobre suposto pagamento em
caixa 2 de serviços publicitários prestados em 2014 e que a candidata
Dilma Rousseff teria prévio conhecimento;
b) Monica Moura e João Santana, como colaboradores premiados,
deveriam ter anexado aos autos os documentos de corroboração,
todavia, NÃO TROUXERAM NENHUM DOCUMENTO AO
PROCESSO, o que comprova a leviandade de suas afirmações;
c) João Santana e Monica Moura são contumazes sonegadores de
impostos, tendo criado offshore Shellbill Finance, com conta no
exterior  no Banco Heritage na Suíça, desde 1998 ( ou seja exatos 19
anos), sem conhecimento da Receita Federal brasileira e sem
recolhimento de impostos no Brasil;
d) João Santana e Monica Moura, ao contrário do que afirmam em
juízo, tiveram LUCROS ELEVADÍSSIMOS EM 2014, como
comprova o Relatório de Informação de Pesquisa e Investigação
elaborado pela Receita Federal em 11 de dezembro de 2015 e juntado
à 13ª. Vara Federal Criminal de Curitiba, bem como aos presentes
autos;
e) João Santana e Monica Moura não receberam qualquer pagamento
da Odebrecht em 2014 referente à campanha da chapa Dilma-Temer,

mas sim para a campanha eleitoral realizada no Panamá e financiada
pela Odebrecht, conforme previamente declarado ao Juiz Sérgio
Moro. Receberam em dinheiro no Brasil, pois não há qualquer
comprovante de pagamento no exterior na conta Shellbill pela
Odebrecht;
f) João Santana, Monica Moura e Odebrecht desenvolveram uma
espécie de “joint venture” para a realização de campanhas no exterior,
em países de interesse comercial da Odebrecht, que financiou
campanhas politicas, com pagamentos em dinheiro e em conta
bancária, para campanhas em El Salvador, Angola, Venezuela e
Panamá, onde também se caracterizou sonegação fiscal.  Segundo o
advogado tributarista, Igor Nascimento, que representa os
publicitários, as empresas deles teriam recebido entre 2004 e 2014,
aproximadamente 170 milhões de reais no Brasil e 340 milhões no
exterior.

 
 
Em suma: MONICA MOURA E JOÃO SANTANA

DESCUMPRIRAM A OBRIGAÇÃO DE DIZER A VERDADE, VIOLARAM O
REGIME DA COLABORAÇÃO PREMIADA E PRESTARAM FALSO
TESTEMUNHO AO TSE.

 
Portanto, evidenciadas as afirmações falsas prestadas por Monica

Moura e João Santana perante o Tribunal Superior Eleitoral, requer a defesa de Dilma
Rousseff não apenas sejam desconsiderados tais depoimentos como meio de prova no
presente processo, mas também sejam expedidos ofícios tanto ao Ministério Publico



Federal, como ao eminente Ministro Edson Fachin (STF) para adoção de medidas
atinentes à prática de crime de falso testemunho (art.342 CP), bem como para perda dos
benefícios do regime de colaboração premiada, à luz dos artigos, 4º, parágrafo 14 e
artigo 19 da Lei n. 12.850/13.

 
 

V. APONTAMENTOS SOBRE A INDIVISIBILIDADE DA CHAPA DILMA-
TEMER

 
 
Diante da tese subsidiária sustentada pela defesa do então Vice Michel

Temer, é oportuno registrar que a defesa de Dilma Rousseff confia que as presentes
ações eleitorais serão julgadas absolutamente improcedentes.

 
No entanto, caso o Tribunal Superior Eleitoral decida por cassar os

diplomas eletivos, fundamental seja respeitada a posição consolidada na jurisprudência
desta Corte Eleitoral em respeito ao princípio da indivisibilidade de chapa (Ed-Respe 1-
21.2013.6.040030, Rel. Min. Luciana Lóssio), bem como o julgado do STF, em
repercussão geral (RE 637485/RJ – Rel. Min. Gilmar Mendes), de que qualquer
modificação de posicionamento sobre interpretação eleitoral somente poderá gerar
efeitos futuros, como bem sustentou o Procurador Geral Eleitoral.

 
Acresça-se a isso, como necessárias informações que a chapa Dilma-

Temer:
a) Teve única prestação de contas, assinada por Dilma Rousseff,

Michel Temer e o único tesoureiro, Edinho Silva.
b) Tal prestação de contas foi composta por 4 contas corrente: 1 em nome

de Michel Temer e 3 em nome de Dilma Rousseff.
c) Todos os recibos eleitorais das doações feitas a Dilma Rousseff e

Michel Temer foram assinados exclusivamente por Edinho Silva.
d) A chapa Dilma-Temer arrecadou cerca de R$ 350 milhões, sendo R$

330 milhões via Dilma Rousseff e R$ 20 milhões via Michel Temer.
e) Dos R$ 20 milhões arrecadados por Michel Temer, mais de R$ 16

milhões foram repassados a candidatos estaduais do PMDB. Restaram
pouco mais de R$ 3 milhões para uso na campanha presidencial,
sendo que R$ 2 milhões foram destinados a uma única gráfica no Rio
Grande do Sul, de propriedade de um cliente do escritório de
advocacia de Eliseu Padilha.

f) Todos os gastos de Michel Temer, com fretamento de jatinho,
locomoção, hospedagem, alimentação, sua equipe pessoal com chefe
de gabinete, assessores de imprensa, advogado, material gráfico e
propaganda feita por João Santana, foram suportados exclusivamente
pelas contas de Dilma Rousseff, que superaram, e muito, os R$ 3
milhões que a conta de Michel Temer teria destinado a campanha
presidencial.

 
Em alentado Parecer Técnico Jurídico-Contábil, os autores Prof. José

Eduardo Martins Cardozo (Ex-Ministro da Justiça e Ex-Advogado Geral da União) e
Auditor Claudio Wagner, ora anexado a estes memoriais, sustentam que:



 
“Assim sendo, podemos afirmar de forma conclusiva, em resposta
ao presente quesito que:

 
a) a prestação de Contas Eleitorais junto ao Tribunal Superior
Eleitoral, referente ao pleito de 2014 da Chapa Presidencial
Dilma/Temer, foi única e efetuada em conjunto;

 
b) do fato do Candidato a Vice-Presidente ter aberto conta bancária
sob o seu CNPJ de Campanha, não se pode extrair a conclusão de
que as suas contas tenham sido prestadas de forma segregada das
prestadas pela candidata a Presidência da República.”

Por derradeiro, na remota hipótese de procedência das presentes
ações, pugna a defesa se Dilma Rousseff não lhe seja aplicada a sanção de
inelegibilidade, uma vez que restou cabalmente demonstrado não haver
responsabilidade pessoal dela em nenhum dos atos tidos como irregulares, sobre
nenhum assunto referente a arrecadação ou gastos de campanha.

 
De igual modo, apenas na remota hipótese de procedência das ações,

faz-se indispensável a observância  ao Código Eleitoral, em seu artigo 224, parágrafo 3º,
inciso II, para que sejam realizadas ELEIÇÕES DIRETAS PARA PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E VICE-PRESIDENTE, no prazo de 20 a 40 dias, à luz do que
recentemente decidiu o Tribunal Superior Eleitoral, em relação às eleições para
Governador e Vice-Governador do Estado de Amazonas.

 
 
  CONCLUSÃO
 

1. Em acolhimento das preliminares suscitadas:

 
 

(i) Reconheça a perda superveniente interesse de agir naquelas ações que
têm como objeto a cassação do mandato eletivo, uma vez que o
Senado Federal decretou-lhe a perda do cargo de Presidenta da
Republica de modo que deve ser prolatada decisão de extinção da
ação sem apreciação do mérito quanto à cassação do mandato com
fulcro no artigo 485, inciso VI do novo Código de Processo Civil;

 
(ii) Reconheça a litispendência, para decretar a extinção sem julgamento

de mérito da AIME -761 e da RP 8-46, com base no art. 485, V, do
CPC;

 
(iii) Reconheça a imprestabilidade das provas produzidas a partir do dia 1o

de março de 2017, notadamente aquelas concernentes à atuação dos
ex-funcionários da Odebrecht e aos publicitários Joao Santana e
Monica Moura, réus e colaboradores premiados na Operação Lava



Jato, considerando que i) o seu conteúdo extrapola o objeto das
presentes ações; ii) a sua produção está eivada de vício de nulidade
absoluta, considerando que não foi assegurado à defesa o amplo, pleno
e efetivo exercício dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa,
negando-se também conteúdo à garantia do devido processo legal;

 
(iiii) Caso assim V. Exas. não entendam, o que se admite apenas por amor

ao debate, requer seja reconhecido o vício de nulidade absoluta das
referidas provas, determinando-se a retomada da marcha processual de
modo a se permitir o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à
ampla defesa, com o deferimento de todas as provas requeridas pela
defesa da Representada (anteriormente especificadas), assim como em
relação aos 8.000 documentos juntados pela defesa de Dilma Rousseff
e não apreciados pelos peritos judiciais, e ao necessário levantamento
do tarjeamento em relação aos trechos dos depoimentos em que há
referência à campanha do então candidato Aécio Neves;

 
(v) Seja reconhecida expressamente a ofensa: a) ao Artigo 7o do novo

Código de Processo Civil; b) aos incisos LIV e LV do Artigo 5o da
Constituição da República Federativa do Brasil; c) ao Artigo 14.1 do
Anexo ao Decreto no. 592, de 6 de julho de 1992, que promulgou o
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos; d) aos Artigos 8.2.c
e 8.2.f da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
promulgada pelo Decreto no 678, de 6 de novembro de 1992 (Pacto de
São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969);

 
2. Em hipótese de julgamento do mérito:

(i) que julgue absolutamente improcedente esta ação de investigação
judicial eleitoral, assim como a representação e a ação de impugnação
de mandato eletivo a ela conexas, diante da comprovação da
inocorrência de ato de abuso de poder político ou econômico e da
absoluta regularidade na arrecadação e nas despesas da campanha
presidencial da chapa Dilma-Temer e da demonstração inequívoca de
que não restaram provados os fatos alegados pelos Representantes em
suas exordiais.

 
(ii) em remota hipótese de procedência das ações eleitorais, faz-se

necessária observância do principio da indivisibilidade de chapa e
confia não seja aplicada a sanção de inelegibilidade uma vez que
restou cabalmente demonstrado não haver responsabilidade pessoal de
Dilma Rousseff em nenhum dos atos tidos como irregulares,
ponderando, ainda, seja observada a regra do art. 224, parágrafo 3º.
Inciso II do Código Eleitoral e convocadas ELEIÇÕES DIRETAS
PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA E VICE-PRESIDENTE.
Brasília, 01 de junho de 2.017.
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