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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 07

DE ANTONIO PALOCCI FILHO

Em 17 de abril de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA

FEDERAL NO PARANÁ, em Curltiba/PR, perante FILIPE HILLE PACE. Delegado de

Polícia Federal. 2® Classe, matrícula n° 19.291, comigo, LEONARDO CARBONERA,

Escrivão de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, ANTONIO PALOCCI FILHO,

atualmente recolhido à custódia da Superintendência Regional da Policia Federal no

Paraná, na presença de seus advogados inscrito na OAB/PR sob n° 38.524, TRACY

JOSEPH REINALDET DOS SANTOS, inscrito na OAB/PR sob n° 56.300, ANDRÉ LUIS

PONTAROLLI, inscrito na OAB/PR sob n° 38.487 e MATTEUS BERESA DE PAULO

MACEDO, inscrito na OAB/PR sob n° 83.616, compareceu, voluntariamente, com intuito

de colaborar, nos termos da Lei n® 12.850/2013, com investigações desenvolvidas no

bojo da assim denominada OPERAÇÃO LAVAJATO, e afirmou; QUE renuncia, na

presença de seus defensores, ao direito ao silêncio, firmando o compromisso legal de

dizer a verdade, nos termos do § 14° do artigo 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o

COLABORADOR e seus defensores autorizam expressamente e estão cientes do

registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital (HD Seaaate 2

Terabvtes. Serial Number NA8CMLAAL além do registro escrito (duas vias do termo

assinadas em papel), nos termos do § 13° do artigo 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais

serão, ao final do ato, devidamente assinados e custodiados pelos representantes da

POLÍCIA FEDERAL ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódia

e preservação do sigilo das informações e, ulteriormente, apresentação ao Tribunal

Regional Federal da 4® Região; QUE, em relação aos fatos tratados no ANEXO 07

(ILÍCITOS ENVOLVENDO O PROJETO DE EXPLORAÇÃO DO PRÉ-SAL - SETE
BRASIL), QUE, no ano de 2007, a PETROBRAS havia descoberto a possibilidade de

exploração de petróleo a partir do pré-sal; QUE irá procurar detalhar como isso impaciou""^^
oGoverno eos agentes privados epúblicos, dando-se razão ao emprego do term^da^^^^^
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economia conhecido por "maldição do petróleo"; QUE a PETROBRAS foi obrigada a

anunciar o pré-sal porque estava ocorrendo uma licitação da ANP para campos de

exploração de petróleo em áreas que continham pré-sal e, assim, deveria o procedimento

ser suspenso sob pena de se vender ativos para exploração de campos que ainda não

eram conhecidos, subvalorizando Imensamente os valores da licitação; QUE, uma das

primeiras iniciativas do pré-sal, no âmbito da Diretoria de Exploração & Produção,

comandada por GUILHERME ESTRELLA, houve proposição de licitação para

construção no exterior de 18 unidades de navio-sonda no exterior; QUE houve

descontentamento pela área de RENATO DUQUE quanto ao inicio dos projetos da E&P;

QUE, em razão disso, soube que RENATO DUQUE Informou JOÃO VACCARI NETO

para que avisasse LULA de que a PETROBRAS estaria contratando obras do pré-sal no

exterior; QUE isso estava em contrariedade às intenções de LULA, de nacionalizar o

projeto, criando empregos no Brasil, e facilitando as negociações com as empresas

brasileiras para geração de recursos; QUE LULA informou ao COLABORADOR de que

havia obtido a informação de VACCARI, o qual era o interlocutor de RENATO DUQUE;

QUE, em virtude daquele fato, o então Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA

SILVA percebe que a PETROBRAS rumava para contratar a construção dos navios-

sondas no exterior e comparece à sede da PETROBRAS no Rio de Janeiro/RJ e

literalmente briga os diretores; QUE LULA não aceitava a construção das unidades no

exterior; QUE foi apresentado a LULA, na reunião, estudo técnico de que o projeto de

exploração do pré-sal demandaria 40 unidades de navio-sonda; QUE o estudo técnico

fora feito pela área do Diretor ESTRELLA; QUE ESTRELLA esclarecia que as primeiras

sondas seriam contratadas no exterior para se dar agilidade ao projeto, mas que as

demais poderiam ser contratadas para construção no Brasil; QUE vale lembrar que a

PETROBRAS ficaria na mão das empresas proprietárias dos cem navios-sonda então

existentes no mundo e, dessa forma, submeter-se-ia aos preços exorbitantes impostos

pelo mercado; QUE assim se elevaria sobremaneira o preço do projeto; QUE a

exploração do pré-sal por si já seria muito cara, além de exigir uma curva ^

aprendizagem desafiadora; QUE a PETROBRAS resolveu, por questões técnicas,
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necessitava de quarenta (40) navios-sondas; QUE LULA aceitou a posição demonstrada

por GUILHERME ESTRELLA, muito embora, na visão do COLABORADOR, ainda

estivesse se sentindo enganado; QUE, no mesmo contexto temporal, mas

posteriormente à reunião de LULA com os dirigentes da PETROBRAS, vem a ocorrer

um grande encontro convocado por DILMA ROUSSEFF, à pedido de LULA, em

Brasília/DF, com os grandes empreiteiros brasileiros e associações empresariais

envolvidos no projeto do pré-sal; QUE ESTRELLA, para atender aos desejos de LULA,

reduz o número de unidades licitadas de 18 para 12, fazendo um acordo para que

viessem a ser contratadas empresas nacionais para construção dos navios-sondas no

exterior; QUE, para as empresas brasileiras, era financeiramente e operacionalmente

menos custoso e muito mais fácil construir as unidades no exterior; QUE foram

contratadas as empresas DELBA (4 unidades), ODEBRECHT ÓLEO E GAS (2

unidades), PETROSERV (1 unidade), ETESCO (1 unidade), SCHAHIN ENGENHARIA

(2 unidades) e as estrangeiras SEVAN e SCORPlON, cada uma para construção de uma

unidade; QUE acredita a OPERAÇÃO LAVAJATO investigou pouco o pagamento de

propina nesses contratos; QUE acredita que não se tratou de propina destinada aos

partidos; QUE, em decorrência da grande reunião conduzida por DILMA ROUSSEFF, a

PETROBRAS monta um grupo de trabalho (GT), cujo objetivo era o de produzir um

estudo acerca da melhor forma para aquisição dos 28 navios-sondas restantes; QUE as

cobranças de propina por parte do PT a respeito da contratação da entrega dessas 12

unidades ocorreu no contexto geral das avenças que já existiam, isto é, cobraram-se,

principalmente de ODEBRECHT, SCHAHIN e ETESCO, o pagamento de recursos ao

partido não só por esse processo de contratação, mas também por esse processo e por

tantas outras vantagens que o PT, por meio do Governo, conseguia garantir aos grupos

empresariais; QUE, a respeito da empresa ETESCO, pode afirmar que seu

representante, o empresário LICINIO DE OLIVEIRA MACHADO FILHO possuía longa e

contínua relação Ilícita com o PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE LICINIO tinha

íntima relação com PEDRO BARUSCO; QUE ouviu comentários, à época, que

PETROSERV e DELBA também contribuíam ao partido, mas não tem certeza e maíofes
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informações a respeito disso; QUE a respeito do GT criado após a reunião com

empresários feita por DILMA ROUSSEFF, começou-se imediatamente os estudos sobre

a melhor forma para a PETROBRAS colocar as sondas no mercado; QUE havia uma

divisão entre a área de RENATO DUQUE e a área de GUILHERME ESTRELLA; QUE

um dos processos era conduzido pela área de serviços, comandada pelo Diretor

RENATO DUQUE, e visava viabilizar a construção das unidades de navios-sondas no

Brasil; QUE o outro processo era encabeçado pela Exploração & Produção, área de

GUILHERME ESTRELLA, e visava viabilizar o afretamento de sondas construída no

Brasil; QUE a existência dos dois grupos revelava uma divisão entre dois pontos de

vistas técnicos, mas também revelava dois grupos que buscavam para as respectivas

área o processo e. assim, possibilitar a cobrança de vantagens indevidas junto as

empresas que seriam contratadas; QUE na visão do COLABORADOR, a postura de

JOSE SÉRGIO GABRIELLI foi interessante na medida em que colocou em conflito não

só grupos técnicos, mas grupos técnicos que tinham interesses escusos de buscarem

atrair o projeto para as respectivas áreas a fim de cobrarem, posteriormente, vantagens

indevidas; QUE o GT sugere conduzir dois processos diferentes para testar a resposta

do mercado sobre a viabilidade econômica, financeira e operacional de cada uma das

opções; QUE, no mesmo contexto temporal, o Grupo de Trabalho anteriormente criado,

além de determinar o seguimento ao projeto por duas áreas distintas, define que deveria

ser contratada uma instituição financeira para elaboração da estruturação financeira do

projeto das sondas e para captação de investidores; QUE, ao que se recorda, ocorreu,

mais ou menos no mesmo momento, na biblioteca do Palácio da Alvorada, reunião entre

o COLABORADOR, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI e DILMA

ROUSSEFF, na qual discutia-se como projeto de construção de navios-sondas poderia

financiar os custos da campanha presidencial de 2010 do PT; QUE se recorda o

COLABORADOR ter sido umas primeiras oportunidades em que presenciou LULA

tratando explicitamente da arrecadação de recursos eleitorais mediante a prática de

corrupção em contratos públicos; QUE acredita que a reunião ocorreu no começo cl§

2010; QUE na reunião LULA esclareceu que havia chamado o COLABORADOR pa

u-
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que ele passasse a acompanhar o projeto dos navios-sondas do pré-sal junto a

GABRIELLI e garantisse a execução das obras e o consequentemente pagamento da

campanha de DILMA ROUSSEFF; QUE o COLABORADOR, então, manteve diversas

reuniões com JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI, em grande parte ocorridas na sede da

PETROBRAS em Brasília/DF, nas quais o COLABORADOR não se submetia ao registro

e cadastro ordinário de visitantes: QUE acredita que não foram registradas suas

presenças no edifício; QUE CLÁUDIO GOUVEIA, motorista do COLABORADOR em

Brasília/DF, foi quem levou diversas vezes o COLABORADOR ao edifício da

PETROBRAS naquela cidade; QUE nessas reuniões periódicas, havia tratativas com o

então Presidente da PETROBRAS acerca da organização do projeto para construção

das unidades de navios-sondas; QUE GABRIELLI pedia ao COLABORADOR que não

tratasse do projeto diretamente com os diretores da estatal, a fim de não ocorrer uma

Invasão políticaexplícita no projeto do pré-sal; QUE GABRIELLI sabia da ocorrência dos

ilícitos, sabia que comandava uma empresa na qual se financiavam partidos, mas ele

buscava preservar sua imagem dentro da PETROBRAS; QUE, para LULA, essa prática

de GABRIELLI passava a imagem de que ele estava o enrolando, sendo esse um dos

motivos para ter designado o COLABORADOR para acompanhar a questão do pré-sal;

QUE, em relação à questão da engenharia financeira, no mesmo tempo, o

COLABORADOR passou a conversar com os bancos brasileiros para que entrassem no

projeto do pré-sal; QUE esclarece que as conversas com os bancos eram em tons

republicanos, à exceção do BTG, com quem o COLABORADOR mantinha conversas

mais fluídas e que ainda serão detalhadas; QUE com o banco SANTANDER o

COLABORADOR também desenvolveu conversas maisfluídas acerca do projeto do pré-

sal; QUE é feito um chamamento público para que as instituições bancárias apresentem

projeto de engenharia financeira das sondas; QUE, então, o banco SANTANDER

apresenta-se à PETROBRAS num certame específico e propõe assumir o projeto, do

ponto de vista da engenharia financeira, com custo zero; QUE, nesse período, JOSE

SÉRGIO GABRIELLI, dentre as muitas reuniões que mantinha com o COLABORADOR,

advertiu-o de que a manifestação do SANTANDER de realizar a estruturação financeira"
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do projeto com custo zero, pois demonstraria um interesse muito grande do banco no

assunto; QUE GABRIELLI acreditava que o COLABORADOR havia feito um acerto com

o SANTANDER para que o banco agisse daquela forma, o que não era verdade; QUE o

COLABORADOR efetivamente possuía relação com o SANTANDER e, de fato, em

muitos dos encontros com dirigentes do banco, orientou-os a ingressarem no projeto dos

navios-sondas, sem, contudo, esperar que o fizessem sem custo; QUE também em

2010, com atuação do SANTANDER, cria-se, no âmbito do projeto de criação do modelo

para construção dos navios-sondas, um FIP (Fundo de Investimentos e Participações)

para futuros investidores do empreendimento: QUE a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CEF) é contratada como gestora do fundo; QUE começa a se aproximar o período

eleitoral e não havia qualquer perspectiva da finalização das sondas; QUE LULA

repreende o COLABORADOR e GABRIELLI pela demora, o que, dentre outras coisas,

inviabilizaria o pagamento da campanha de 2010; QUE concluiu junto a GABRIELLI que

não existiriam sondas concluídas em 2010, mas as empresas já estavam mobilizadas

para a construção das unidades e para o projeto do pré-sal; QUE, com GABRIELLI, o

COLABORADOR decidiu procurar as empresas e estabelecer uma espécie de "bilhete

de entrada para o pré-sal" junto a elas, de forma que deveriam financiar a campanha

presidencial; QUE. assim, garantir-se-ia que as empresas parceiras seriam normalmente

contratadas; QUE muito embora não se houvesse ainda contratos do pré-sal, a idéia do

projeto servia as empresas, de modo que isso também foi utilizado para cobrança de

valores para a campanha presidencial do PT em 2010; QUE, especificamente quanto às

sondas, recorda-se o COLABORADOR que MARCELO BAHIA ODEBRECHT reclamava

constantemente das intenções da PETROBRAS e do Governo de que fossem as

unidades de navio-sonda construídas no Brasil, sobretudo quanto ao custo, mas que

ainda assim o grupo tinha todo o interesse de ser contratado; QUE, pelo projeto do pré-

sal e todo o relacionamento com o Governo que a ODEBRECHT tinha, MARCELO

aceitou tranqüilamente financiar a campanha de DILMA ROUSSEFF; QUE efetivamente

pediu apoio financeiro a MARCELO ODEBRECHT em forma de pagamentos aos

marqueteiros da campanha JOÃO SANTANA e MÒNICA MOURA; QUE os marquetêíros

n
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eram a principal despesa da campanha; QUE Isso era facilitado porque a ODEBRECHT

já havia destinado recursos aos marqueteiros e MÔNICA MOURA tinha bomtrânsito com

a empresa; QUE em razáo da facilidade do relacionamento de MÔNICA com a

ODEBRECHT. o COLABORADOR não veio a saber a forma com que foram pagos os

recursos e nem a moeda, uma vez que após solicitar os recursos não tratava mais do

tema com MARCELO; QUE não se lembra dos valores solicitados, mas vendo as

planilhas apreendidas, acredita se tratar dos 10 milhões de dólares lançados; QUE

sempre pedia valores em reais; QUE acredita que os valores lançados na planilha

possam ter compreendido outros restos de despesas eleitorais da ODEBRECHT para o

casal de marqueteiros; QUE essa era uma prática normal; QUE ressalta que o pedido de

dinheiro aos marqueteiros foi feito em reunião que se tratavam não só das sondas, mas

da campanha eleitoral em si; QUE ressalta que MARCELO fez diversas reclamações

contra o preço do projeto pela PETROBRAS para construção das sondas, que alcançava

cerca de 630 milhões; QUE, para MARCELO ODEBRECHT, o preço exeqüível mínimo

era de 770 milhões; QUE chegou a pedir apoio financeiro a outras empresas envolvidas,

tendo afirmado que solicitou apoio junto a LUIS NASCIMENTO da empresa CAMARGO

CORRÊA, que já possuía um estaleiro apto à construção das unidades, o Estaleiro

Atlântico Sul que já produzia para a TRANSPETRO; QUE MÁRCIO THOMAZ BASTOS

também tratava de assuntos com LUIS NASCIMENTO; QUE a solicitação de apoio

financeiro junto a CAMARGO, feita a LUIS NASCIMENTO, também se dava no contexto

de relações ilícitas que a empresa tinha com o Governo Federal, além de questões

envolvendo a ajuda para que fosse anulada a Operação Castelo de Areia, que tinha

como investigado o grupo empresarial: QUE manifesta sua intenção de colaborar com

investigações eventualmente existentes sobre tal fato junto às autoridades competentes;

QUE o motorista de São Paulo/SP, CARLOS POCENTE, poderá confirmar as visitas do

COLABORADOR a LUIS NASCIMENTO; QUE o motorista CLÁUDIO GOUVEIA era o

motorista de Brasília/DF; QUE também tratou de doações com SANTANDER e BTG,

além de outros bancos; QUE se recorda que uma dessas conversas com o BT

ocorridas na sede da PROJETO, na Rua Ministro Rocha Azevedo, no final do segundo^
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turno da campanha de 2010, na qual ANDRÉ ESTEVES informou ao COLABORADOR

que gostaria de consolidar definitivamente o relacionamento do BTG com o PT, com o

COLABORADOR, com LULA e com a futura Presidente DILMA ROUSSEFF, tornando-

se o banqueiro do pré-sal, oferecendo-se para realizar qualquer operação de mercado

de interesse do Governo e que pudessem contar com seu banco, e que, para tanto,

dispontbilizaria ao COLABORADOR de forma imediata R$ 15.000.000,00 em espécie,

além das contribuições formais registradas; QUE gostaria que o COLABORADOR

informasse a alta cúpula do PTacerca dos interesses de ANDRÉ ESTEVES; QUE como

a campanha presidencial havia recém se encerrado, diversas despesas estavam

pendentes de quitação, sendo que o COLABORADOR utilizou quase em sua

integralidade os cinco milhões para quitar fornecedores da campanha, como valores para

a AGÊNCIA PEPPER, bem como salários de coordenadores executivos da campanha,

que recebiam parte da remuneração de maneira informal, além de recursos para

partidos; QUE os saques iniciaram cerca de uma semana após a oferta de ANDRÉ

ESTEVES; QUE desses valores em espécie, R$ 5.000.000,00 foram buscadas por

BRANISLAV KONTIC diretamente com ANDRÉ ESTEVES na sede do BTG em São

PAULO/SP; QUE esses valores foram sacados em diversas visitas que BRANISLAV

KONTIC fez ao BTG; QUE BRANISLAV pode ter usado o motorista do COLABORADOR

em alguma das oportunidades; QUE a secretária do COLABORADOR, RITA DE

CASSIA, presenciou ANDRÉ ESTEVES na sede da PROJETO; QUE os valores não

eram nunca internalizados na empresa do COLABORADOR, mas não nega que possa

ter usado parte para quitação de despesas imediatas; QUE, inclusive, o

COLABORADOR utilizou parte desses recursos, cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e

cinqüenta mil reais) para arcar com despesas da viagem de descanso que DILMA

ROUSSEFF fez após vencer a eleição em 2010; QUE tratou-se de viagem cara, na qual

houve o fretamento de jato particular e hospedagem da candidata vencedora e de equipe

em luxuoso imóvel na Bahia; QUE as despesas da viagem foram oficialmente e

publicamente arcadas por MÁRCIO THOMAZ BASTOS, sendo ele posteriormen

ressarcido com os valores de propina; QUE BRANISLAV KONTIC levou os recursos ao
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escritório de MÁRCIO THOMAZ BASTOS; QUE esclarece, no entanto, que nem ANDRÉ

ESTEVES soube da destinação dos valores, tampouco MÁRCIO THOMAZ BASTOS

soube da origem dos recursos; QUE o COLABORADOR assume a completa

responsabilidade por essa operação; QUE tratou do assunto SETE BRASIL com o

BRADESCO, nas pessoas de LAZARO BRANDÃO e LUIZ TRABUCO; QUE houve uma

grande mobilização organizada pelo banco para que DILMA ROUSSEFF fosse até a

sede da instituição financeira, na Cidade de Deus, Osasco/SP, durante a campanha

presidencial, o que de fato ocorreu, recordando-se que DILMA chegou de helicóptero ao

recinto, tendo literalmente parado as atividades do banco, tendo ocorrido palestras e

jantares, tratando-se das perspectivas do pré-sal, do petróleo e dos investimentos

empresariais e bancários em geral; QUE as tratativas com o BRADESCO eram mais

elegantes, diferentemente, por exemplo, das tratativas que eram feitas com o BTG, no

qual havia discussão explícita de valores com ANDRÉ ESTEVES; QUE ANDRÉ

ESTEVES oferecia valores e solicitava que seu banco viesse a ser o banco do Governo,

ao passo que o BRADESCO era o banco do Governo; QUE o BRADESCO possui a

VALE DO RIO DOCE e o pré-sal com o Governo; QUE a relação é mais cuidadosa, mas

há evidente interesse direto do BRADESCO em suas ações; QUE o BRADESCO indica

diretores para agências, por exemplo; QUE, por exemplo, o BRADESCO trata com o

Governo sobre apoio para campanhas ao mesmo tempo que trata sobre quem será o

Presidente da VALE DO RIO DOCE; QUE, outro exemplo, diretores do BRADESCO já

procuraram o COLABORADOR por informações privilegiadas do Banco Central; QUE o

BRADESCO não fez pedidos específicos atinentes a SETE BRASIL; QUE o BRADESCO

queria apenas garantir um investimento; QUE apenas os bancos SANTANDER e BTG

abriram uma agenda ilícita na SETE BRASIL através da PETROBRAS; QUE o

SANTANDER atuou assim para manutenção do JOÃO FERRAZ na SETE BRASIL; QUE

o BTG teve diversas atuações abertas e ilícitas nesse projeto; QUE, no fim de 2010,

recorda-se o COLABORADOR que LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA continuava cobrando

evolução no projeto dos navios-sondas; QUE, então, pressionada, a PETROBRAS^ - ^
aprova a criação da empresa SETE BRASIL, autorizando-se a participação da



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
POLlCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

OPERAÇÃO LAVAJATO

PETROBRAS em até 10% do capital da recém criada empresa: QUE, em dezembro de

2010, é efetivamente criada a SETE BRASIL, com a participação de 10% da

PETROBRAS e 90% do FIP; QUE o COLABORADOR volta a tratar com bancos para

que ingressassem no projeto, exemplificando que tratou com BTG, BRADESCO e

SANTANDER; QUE essa atuação pelo COLABORADOR não era feita de forma

organizada, já que esse trato com os investidores competiu a CEF, que era gestora do

FIP; QUE o SANTANDER também atuava para atrair investidores; QUE, no mesmo

período, os grandes fundos de pensão foram instados a participar do projeto dos navios-

sondas, em movimentos de pressão política capitaneados por LULA; QUE, assim, por

pressão de LULA, antes mesmo da realização de estudos técnicos aprofundados e

definitivos, os fundos PREVI, PETROS e FUNCEF ingressaram no projeto; QUE se

recorda de ter mantido outra conversa, no mesmo contexto temporal, com ANDRÉ

ESTEVES, possivelmente em fevereiro de 2011 na casa funcional do Ministério da Casa

Civil, que eraocupado pelo COLABOF^DOR; QUE ANDRÉ ESTEVES havia informando
que tinha tido uma conversa prévia com GUIDO MANTEGA e que deseja a concordância

do COLABORADOR para que o BTG assumisse o controle total das contas de LULA e

do PT, que para tanto abriria contas no seu banco e cuidaria disso para o futuro; QUE

LULA e GUIDO MANTEGA desejavam fazer algo mais organizado do que fora feito até

então, dizia ANDRÉ ESTEVES; QUE o COLABORADOR afirmou que se ESTEVES

assim agisse seria ótimo, dado que o COLABORADOR não trataria daqueles assuntos

enquanto Ministro da Casa Civil; QUE o COLABORADOR indagou se aquilo seria feito

dentro do banco de ESTEVES, tendo ele confirmado e informado que abriria ao menos

duas contas, uma para LULA, para fazer política, e outra também para ele e para

assuntos familiares; QUE indagado sobre maiores detalhes dessa conta, afirmou que

ESTEVES nunca lhe mostrou documentos e recibos de tais contas; QUE, pelo

conhecimento que o COLABORADOR possui de ANDRÉ ESTEVES, tais contas não

estarão constituídas em nome de LULA, DILMA, por exemplo; QUE acredita que podem

estar em nome de terceiros, laranjas; QUE BUMLAI deve ter alguma participação ne^
operação, dado seu relacionamento com LULA e com opróprio ANDRÉ ESTEVES; QUJ

10
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pela inteligência de ANDRÉ ESTEVES, acredita que o COLABORADOR que as contas

não existam fisicamente, existindo apenas registros contábeis dos valores; QUE é

possível que os valores estejam distribuídos em diversos lugares e sejam controlados

pelo próprio ANDRÉ; QUE a prática da ilicitude é facilitada pelo fato de que o banco é

de ANDRÉ ESTEVES, podendoele, porexemplo, constituir tais contas em nome próprio;

QUE ANDRÉ ESTEVES não só foi específico em afirmar que abriria as duas contas,

como, em episódio posterior, o próprio LULA confirmou junto ao COLABORADOR tais

fatos; QUE, na conversa, ESTEVES lembrou ao COLABORADOR que dos 15 milhões

prometidos ao final da campanha, ainda estavam pendentes 10, tendo solicitado

autorização que para que tal valor fosse depositado em tais contas; QUE o

COLABORADO deu a autorização para tanto; QUE ANDRÉ ESTEVES, também

comentou com o COLABORADOR que tinha ciência, através de GUIDO MANTEGA e

LULA, que a ODEBRECHT havia separado 300 milhões de reais para LULA fazer

política; QUE necessário relatar outro episódio para contextualizar tal assunto; QUE, em

dezembro de 2010, a ODEBRECHT estava preocupada com a futura Presidência de

DILMA ROUSSEFF, dado brigas que tiveram envolvendo projetos no Rio Madeira; QUE

a estratégia da empresa era, então, buscar apoio junto a LULA para conquistar a

Presidente DILMA; QUE EMÍLIO ODEBRECHT, então, fez ao menos duas visitas a LULA

no final de 2010 para firmar quatro acordos; QUE o primeiro referia-se ao compromisso

da empresa de pagar palestras, mensais ou bimestrais, que LULA desejasse fazer em

2011 a fim de sustentar seus projetos pessoais e sua família; QUE já havia sido firmado

o valor de 200 mil dólares pelas palestras; QUE isso já havia sido organizado entre

ALEXANDRINO ALENCAR e PAULO OKAMOTO; QUE os locais das palestras seriam

definidos de acordo com os interesses da ODEBRECHT; QUE todos os custos das

viagens seriam arcados pela ODEBRECHT; QUE o segundo compromisso referia-se ao

terreno para o INSTITUTO LULA, o qual já se encontrava adquirido; QUE refere ao local

como um terreno, mas, na verdade, tratava-se de um prédio; QUE consigna que já

esclareceu os fatos sobre esse episódio do terreno em ação penal pertinente; QUJ

terceiro compromisso referia-se às reformas do sítio, que também é objeto de aç^
11
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penal; QUE, no encontro com LULA, EMÍLIO confirmou que estavam finalizando as

reformas no Sítio de Atibaia; QUE quanto a tal fato, também se coloca à disposição para

colaborar no limite do seu conhecimento sobre os fatos; QUE o quarto compromisso

referia-se à disponibilização de 300 milhões a LULA; QUE tais fatos foram contados por

LULA ao COLABORADOR um dia após da reunião com EMÍLIO; QUE os valores eram

destinados a LULA e também ao PT, mas sob responsabilidade e de acordo com os

interesse políticos de LULA; QUE, por exemplo, LULA não destinaria parte desses

recursos a algum candidato do PT de que não gostasse; QUE, assim, ele estabeleceria

controle sobre o PT; QUE o controle não se dava apenas pela liderança, mas também

por recursos; QUE, retornando ao episódio do encontro com ANDRÉ ESTEVES, na

oportunidade, o banqueiro pediu ao COLABORADOR a posse daqueles 300 milhões

prometidos pela ODEBRECHT para que fossem depositados nas contas que seriam

abertas por ele; QUE o COLABORADOR informa que desconversou sobre o assunto,

afirmando que era uma coisa da ODEBRECHT. posto que o COLABORADOR sabia que

não se tratava de um valor disponível, mas sim um compromisso da empresa para dar

os recursos na medida em que fossem demandados; QUE isso seria pago ao longo do

tempo; QUE ANDRÉ ESTEVES claramente sabia da promessa dos 300 milhões; QUE

indagado sobre como ANDRÉ poderia saber disso, respondeu que ANDRÉ comentou

que havia conversado sobre o tema com LULA e GUIDO MANTEGA; QUE esclarece

que cercade um ano após esse encontro com ANDRÉ é que o COLABORADOR obteve

de LULA a confirmação acerca da efetiva existência de tais contas; QUE, meses após,

MARCELO ODEBRECHT narra ao COLABORADOR que GUIDO MANTEGA havia ido

buscar os 300 milhões prometidos, momento em que teria explicado a GUIDOque aquilo

era uma conta corrente e não valores disponíveis, mas que GUIDO poderia começar a

pedir valores e que seriam prontamente disponibilizados; QUE, na seqüência dos fatos,

foi constituída algo similar a uma sociedade de propósito específico (SPE) no exterior

com a subsidiária da PETROBRAS na Holanda, possivelmente denominada de SETE

INTERNACIONAL; QUE a SETE BRASIL veio a adquirir essa SPE; QUE há a conclusí

de uma primeira licitação: QUE os empresários então reclamavam do preço ^
12
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PETROBRAS de que 700 milhões era preço Inexequível; QUE o Estaleiro Atlântico Sul
(EAS) ganhou a licitação pelo preço de 630 milhões de dólares por navio; QUE cerca de
um ou dois dias após a licitação, encontra-se com GABRIELLI em Brasília/DF, o qual
reclamou que as empresas amigas do COLABORADOR desejavam praticar um preço

muito alto, sobretudo ante o preço praticado pela EAS; QUE, diante disso, o
COLABORADOR também cobra as empresas sobre o preço que desejavam praticar;

QUE, no entanto, meses após a licitação, os empresários do EAS chegam a procurar o

COLABORADOR informando que não conseguiriam sustentar o preço de 630 milhões;

QUE o COLABORADOR informava que não tinha como ajudar as empresa; QUE
consultou DILMA ROUSSEFF e ela confirmou que nada poderia ser feito para auxiliar as

empresas; QUE a PETROBRAS posteriormente termina o procedimento de contratação
das 21 unidades restantes; QUE a PETROBRAS contrata também o ESTALEIRO

ENSEADA PARAGUAÇU, JURONG, KEPPEL FELLS e ENGEVIX; QUE também
contratam-se asempresas que fariam os afretamentos: QUEIROZ GALVÃO, SEADRILL,
PETROSERV, ODEBRECHT ÓLEO E GAS, CONSÓRCIO ATLAS (PIEMONTE,

ETESCO e OAS), além de uma subsidiária da PETROBRAS no exterior; QUE havia uma

discussão prévia quanto à construção e afretamento dassondas; QUE houve a formação
de um GT e definem-se novos e maiores prazos para a execução dos contratos,

diminuindo-se multas e constituição do Fundo da Marinha Marcante, que financiaria as

sondas; QUE a PETROBRAS contrataria apenas o afretamento das unidades, sendo

que competia a SETE BRASIL a contratação da construção; QUE há inclusive e-mail
utilizado nas investigações sobre o registro da concordância de MARCELO
ODEBRECHT com aquele modelo de contratação; QUE com isso a PETROBRAS
facilitaria o pacote para as empresas, pois o preço da construção era apertado, ao passo

que oafretamento tinha um prazo longo e altos preços envolvidos; QUE, em fevereiro de
2012, a PETROBRAS então autoriza para contratação, sendo um dos últimos atos de
GABRIELLI antes de sua substituição; QUE quem dividiu o número de unidades por

empresas/estaleiros não foi oPT, e sim PEDRO BARUSCO, razão pela qual ele recebej^
valores de todas as empresas; QUE acredita que FERRAZ e DUQUE também

13
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participaram da divisão das obras, tendo recebido valores por Isso; QUE essa divisão

não competia ao COLABORADOR, a VACCARI e ao PT; QUE, quando assume, GRAÇA

FOSTER determina a realização de uma auditoria no projeto de construção das unidades

de navio-sonda para checar a licitude dos procedimentos feitos pela SETE BRASIL; QUE

o COLABORADOR acredita que GRAÇA assim agiu em razão do começo da disputa

entre os grupos de DILMA, da qual ela fazia parte, e de LULA; QUE a disputa Iniciava-

se pela próxima campanha à Presidência do PT; QUE, com a nomeação de GRAÇA

FOSTER, DILMA ROUSSEFF bloqueava as origens de recursos de LULA, os quais eram

os navios-sondas; QUE, naquele período, o COLABORADOR esteve com LULA, o qual

se mostrava profundamente irritado com a postura de GRAÇA; QUE, a partir desse

momento, o COLABORADOR passa a se afastar da gestão do projeto político por trás

da construção das unidades dos navios-sondas; QUE quem passa a assumir o comando

político do projeto é o próprio LULA; QUE GRAÇA FOSTER também tentava tirar JOAO

FERRAZ da SETE BRASIL, tendo FERRAZ informado ao COLABORADOR que na

primeira reunião que ambos tiveram ela afirmava que via nele, FERRAZ, interesses

próprios, dando a entender de que estaria recebendo propina na SETE BRASIL; QUE

isso era o motivo para o comitê de auditoria que ela havia iniciado; QUE FERRAZ,

naqueles momentos, pede que o COLABORADOR o leve a LULA; QUE o

COLABORADOR se nega, sugerindo que procure GUIDO MANTEGA; QUE sabe que

GUIDO o recebeu; QUE soube que FERRAZ conseguiu com que ANDRÉ ESTEVES o

levasse até LULA em pelo menos duas oportunidades; QUE os três confirmaram tais

reuniões ao COLABORADOR; QUE consigna que, em 2012, LULA confirmou ao

COLABORADOR a existência das duas contas do BTG, quando o ex-presidente negou

utilizá-las para financiamento da campanha de FERNANDO HADDAD; QUE LULA

narrou na mesma oportunidade ao COLABORADOR que eles, em referência a ANDRÉ

ESTEVES e GUIDO MANTEGA, tinham falado que abriram duas contas no BTG para

LULA; QUE sobre a arrecadação de recursos para HADDAD, esclarece que o assunto

foi tratado com VACCARI no mesmo contexto da arrecadação por BELO MONTE e daj

próprias sonda do pré-sal; QUE, feitas essas considerações, esclarece que o comanda
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do projeto do pré-sal efetivamente passa a ser conduzido por LUIZ INÁCIO LULA DA

SILVA, o qual atua diretamente do INSTITUTO LULA, onde passa a despachar como se

Presidente da República ainda fosse; QUE encontrou, por exemplo, LUCIANO

COUTINHO e ANDRÉ ESTEVES em diversas oportunidades saindo de reuniões no

INSTITUTO LULA; QUE em algumas da reuniões presenciou ANDRÉ ESTEVES e

BUMLAI; QUE encontrava os ministros do Governo DILMA despachando com LULA;

QUE o próprio RENATO DUQUE foi chamado ao INSTITUTO LULA pelo ex-presidente

para tratar do assunto; QUE LULA consegue junto a GRAÇA FOSTER a rápida

conclusão da auditoria; QUE GRAÇA FOSTER, cedendo a pressões de LULA, determina

que fossem assinados os contratos, o que efetivamente ocorre em agosto de 2012,

quando a Diretoria da PETROBRAS autoriza a contratação dos navios-sondas; QUE o

COLABORADOR informa a VACCARI que não havia tratado mais do tema de

arrecadação das propinas, sendo que VACCARI estava liberado para buscar

pagamentos junto as empresas contratadas; QUE as empresas nacionais começam a

dificultar os pagamentos, pois em virtude de toda a confusão envolvendo o projeto,

acreditavam que não deviam mais vantagens indevidas; QUE as empresas estrangeiras,

por sua vez, pagam imediatamente JOAO VACCARI NETO; QUEas brasileiras já tinham

destinado propina previamente a BARUSCO, que organizou a divisão das obras; QUE

ZWI SKORNICKI, por exemplo, confirmou que a pedido de VACCARI havia realizado os

pagamentos; QUE o próprio JOAO SANTANA confirmou o recebimento de tais valores;

QUE na medida que as estrangeiras vão recebendo recursos da SETE BRASIL vão

destinando os valores para o PT; QUE as brasileiras, nesse ponto, passam a enrolar;

QUE cita, por exemplo, que MARCOS GALVÃO estava sendo cobrado pelo PT acerca

das sondas, reclamando que os valores contratados eram inexequíveis e buscando apoio

junto ao COLABORADOR; QUE, posteriormente, o próprio LULA começa a pedir

dinheiro ao COLABORADOR; QUE se recorda que instruiu BRANISLAV KONTIC a

buscar recursos em espécie junto a VACCARI; QUE sabe que parte desses recursos

eram possivelmente provenientes de arrecadação feita por VACCARI junto às empres

estrangeiras, em especial junto a JURONG e KEPPEL; QUE foram diversos o
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pagamentos em espécie, com periodicidade mensal, em torno de 100 a 200 mil reais;

QUE desde que o INSTITUTO LULA existiu o COLABORADOR sempre operacionalizou

cerca de 100 a 200 mil reais em espécie a PAULO OKAMOTO; QUE os valores eram

transferidos sempre por BRANISLAV KONTIC; QUE já narrou em outros termos a origem

de recursos diversos que também eram destinados ao INSTITUTO LULA; QUE mesmo

no curso da OPERAÇAO LAVAJATO continuavam-se os pagamentos em espécie ao

INSTITUTO LULA, exemplificando que eram buscados recursos junto a VACCARI, posto

que a arrecadação junto as empresas estava prejudicada, o que feito até ele ser preso.

Nada mais foi tratado. Encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, é

assinado pelo Delegado de Polícia Federal proponente, pelo Escrivão de Polícia Federal,

Agente de Polícia Federal testemunha e pelo colaborador, na presença de seus

advogados.

DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL:

COLABORADOR:

ADVOGADO:

ADVOGADO:

ADVOGADO:
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