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TERMO DE COLABORAÇÃO N° 09

DE ANTONIO PALOCCI FILHO

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

FEDERAL NO PARANÁ, em CurItIba/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 Polícia 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 (MD Seaoate 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

POLICIA 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 09 (A

VENDA DE BLOCOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA ÁFRICA AO BTG E

DEMAIS ILICITUDES ATRIBUÍDAS A ANDRÉ ESTEVES), entre 2012 e 2013 o preço

de óleo e gás começa a cair no mundo, dado a forte exploração do shale gás pelos EUAr

QUE, posteriormente e somando-se a crise econômica que volta a crescer, o preço d<
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petróleo desaba no mundo e faz com que a PETROBRAS vislumbre um desastre, uma

vez que a companhia estava híper alavancada; QUE, naquele momento, uma das

decisões, além do corte dos investimentos, é a venda de ativos no exterior pela

PETROBRAS; QUE, dentre os ativos postos à venda, estavam vários blocos de

exploração, em diferentes fases de exploração, de petróleo na África; QUE se reuniu

naquele período com ANDRÉ ESTEVES e ele havia manifestado interesse em adquirir

tais dos blocos de exploração, informando que utilizaria recursos de fundos árabes para

tanto, especificamente de Dubai; QUE havia um estudo coordenado por um dos gerentes

da área internacional, ROBERTO GONÇALVES, a respeito dos valores desses ativos,

que tinham sido avaliados em 8 bilhões de dólares; QUE soube que GRAÇA FOSTER,

atendendo a pedido de GUIDO MANTEGA, o qual havia sido demandado por ANDRÉ

ESTEVES, criou uma forma de retirar o processo de venda dos ativos da área

internacional, e assim, determinar quem seria o comprador final; QUE GRAÇA FOSTER

não desejava deixar o assunto na Diretoria Internacional, posto que era muito afeta ao

PMDB; QUE ela desejava trazer para si o processo de venda daqueles ativos; QUE, na

seqüência dos fatos, ANDRÉ ESTEVES adquire 50% da parte da PETROBRAS dos

ativos por 1,5 bilhão de reais; QUE a venda foi muito questionada no mercado brasileiro

dado o valor inicial de avaliação de 8 bilhões; QUE se acreditava que havia se concedido

um benefício extraordinário a ANDRÉ ESTEVES pela PETROBRAS; QUE, pelo melo

político, sabia-se aquilo decorria de uma continuidade de relações que ANDRÉ

ESTEVES tinha com Governo e com o PT; QUE consigna que LULA já informou ao

COLABORADOR que entre GRAÇA FOSTER e GUIDO MANTEGA havia um fluxo de

informações permanentes, de modo que a então Presidente da PETROBRAS passava

listas de empresas que a estatal auxiliava ou que acabara de efetuar grandes

pagamentos, de modo que GUIDO operasse junto a tais empresas, pessoalmente ou

pelo tesoureiro do partido, buscando recursos de propina para a campanha de 2014;

QUE LULA comentou com o COLABORADOR diversas vezes sobre a existência desse

canal entre GRAÇA FOSTER e GUIDO MANTEGA; QUE soube por RENATO DU(

que inclusive ele foi acionado nesse sentido por GRAÇA FOSTER, podendo
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colaborar com as investigações; QUE os contatos nesse sentido com ANDRÉ ESTEVES

eram feitos pessoalmente por GUIDO MANTEGA, conforme informações obtidas pelo

COLABORADOR junto a LULA, ao próprio GUIDO e também junto a ANDRÉ ESTEVES;

QUE para se compreender o relacionamento ilícito entre o BTG e o Governo Federal, é

necessário relatar diversos fatos anteriores; QUE o COLABORADOR conheceu ANDRÉ

ESTEVES em 2002, quando este era presidente do Banco PACTUAL; QUE naquele

período ANDRÉ ESTEVES já demonstrava interesse em se aproximar do PT e do

Governo, convocando para diversas reuniões o COLABORADOR, dando sugestões,

tratando de temas gerais do país; QUE se lembra que, no início do Governo LULA,

ANDRÉ ESTEVES alertou ao COLABORADOR para que mantivesse uma pessoa de

sua confiança no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN),

denominado vulgarmente de "Conselhinho", pois por lá passariam os principais

banqueiros do país; QUE o COLABORADOR passou a controlar o CRSFN por meio do

então Procurador Geral da Fazenda Nacional, MANOEL FELIPE RÊGO BRANDÃO;

QUE, posteriormente, ANDRÉ ESTEVES procura o COLABORADOR no Ministério da

Fazenda, manifestando preocupação com um procedimento que o seu banco possuía

junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, uma vez que estava

tentando vender o PACTUAL para o UBS e a pendência era um impeditivo para a

transação; QUE o COLABORADOR efetivamente comunicou ao então Procurador Geral

da Fazenda Nacional, MANOEL FELIPE RÉGO BRANDÃO, que resolvesse o

procedimento em trâmite no CRSFN em favor de ANDRÉ ESTEVES, livrando-o de

qualquer punição; QUE colocou em contato ANDRÉ ESTEVES e MANOEL BRANDÃO

para que tratassem do assunto; QUE o procedimento de fato foi encerrado em favor de

ANDRÉ ESTEVES ele conseguiu vender o banco PACTUAL; QUE ANDRÉ ESTEVES

chegou a perguntar ao COLABORADOR se deveria procurar pagar algum integrante do

CRSFN, tendo o COLABORADOR respondido que tinha obtido informações prévias da

existência de uma conselheira que já teria recebido vantagens em outras situações; QUE

não determinou a ANDRÉ ESTEVES que pagasse qualquer conselheiro, mas expôs qi

ele poderia agir naquele sentido caso assim quisesse; QUE o episódio possivelmente
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ocorreu em 2004 ou 2005 e, em razão da ajuda do Governo, a contribuição que ele deu

para a campanha do PT em 2006 foi muito maior do que o apoio financeiro dado em

2002; QUE, em 2009, há outro episódio marcante para se entender o relacionamento

ilícito entre a cúpula do PT/Governo Federal e ANDRÉ ESTEVES; QUE, naquele ano,

recorda-se de ter sido convidado por LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA para uma reunião

noturna que aconteceria na piscina do Palácio da Alvorada; QUE, ao chegar no local

para o encontro, constatou a presença também de JOSÉ CARLOS BUMLAI; QUE na

reunião também estava presente GUIDO MANTEGA; QUE no local existiam outras

pessoas, tratando-se de uma confraternização pequena, mas na mesa de LULAestavam

presentes apenas ele, o COLABORADOR, BUMLAI e GUIDO MANTEGA; QUE, no

encontro, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA informou ao COLABORADOR que desejava

demitir HENRIQUE MEIRELLES da Presidência do Banco Central, manifestando

interesse em substituí-lo por LUIZ GONZAGA BELLUZZO; QUE LULA desejava o apoio

e auxílio do COLABORADOR para a demissão, pois havia sido o próprio

COLABORADOR, enquanto Ministro da Fazenda, o responsável pela nomeação de

HENRIQUE MEIRELLES ao Banco Central; QUE o COLABORADOR Informou não

concordar com as intenções de LULA, mas solicitou prazo para que pudesse convencer

HENRIQUE MEIRELLES a pedir demissão do cargo; QUE o COLABORADOR indagou

por qual motivo deveria HENRIQUE MEIRELLES ser retirado do cargo, tendo LULA

afirmado que era para fazer caixa no Banco Central; QUE LULA solicitou que GUIDO

continuasse a explicação; QUE GUIDO MANTEGA, ainda na presença de LULA e

BUMLAI, informando que o movimento era planejado para que se pudesse utilizar o

Banco Central para captação de recursos tendo em vista a campanha presidencial de

2010 do PT; QUE GUIDO MANTEGA expôs a idéia de se utilizar Informações do BANCO

CENTRAL no mercado financeiro; QUE, segundo GUIDO, havia sido escolhido o

banqueiro ANDRÉ ESTEVES, dado sua proximidade com o Governo, para operar com

as informações privilegiadas do BACEN; QUE, após a reunião, o COLABORADOR'

empreende esforços para convencer HENRIQUE MEIRELLES a pedir demissão

cargo, sem informá-lo das reais intenções que o PT tinha ao retirá-lo da presidência da
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BACEN; QUE LULA informou ao COLABORADOR que manteria HENRIQUE

MEIRELLES no cargo, agradecendo-o por convencê-lo a pedir demissão; QUE o

COLABORADOR lembra-se que recebeu essa informação a partir de telefonema de

LULA, que se encontrava no Palácio do Planalto, e localizou o COLABORADOR na casa

de praia de MARTA SUPLICY, em Iporanga, em Guarujá/SP; QUE. após os episódios,

em reunião realizada com GUIDO MANTEGA na sede da Caixa Econômica Federal em

São Paulo/SP, na Avenida Paulista, este manifestou ao COLABORADOR seu

aborrecimento com a manutenção de HENRIQUE MEIRELLES na Presidência do

BACEN, tendo indagado ao COLABORADOR se sabia os motivos pelos quais o

movimento havia dado errado; QUE o COLABORADOR limitou-se a informar que havia

sido uma decisão de LULA; QUE ninguém comunicou ao COLABORADOR que LUIZ

BELLUZO faria parte do esquema ilícito, no entanto sabia que ele tinha proximidade com

GUIDO MANTEGA; QUE GUIDO havia se manifestado de que BELLUZOfaria uma troca

de informações, sem, no entanto, afirmar que ele teria ciência dos ilícitos que

envolveriam tais operações; QUE indagado a respeito do fato anterior, especificamente

se o COLABORADOR solicitou apoio de ANDRÉ ESTEVES pelo auxílio no

"Conselhinho", esclareceu que na campanha 2006 foi até a residência de ANDRÉ

ESTEVES e solicitou sim recursos, inclusive recorda-se de ter solicitado um

complemento de doação a pedido do então tesoureiro JOSÉ Dl FILLIPPI; QUE ANDRÉ

ESTEVES atendeu aos pedidos; QUE outro episódio marcante do relacionamento de

ANDRÉ ESTEVES com o PT diz respeito as traíativas para ingresso do BTG no projeto

dos navios-sondas do pré-sal, que veio a se materializar com a empresa SETE BRASIL,

já relatado em termo próprio; QUE nesse período, dentre as constantes tratativas com

ANDRÉ ESTEVES, recorda-se que indagou ao COLABORADOR qual seria a melhor

forma para se aproximar de DILMA ROUSSEFF, tendo o COLABORADOR sugerido que

buscasse então aproximação por intermédio de GUIDO MANTEGA; QUE se recorda de

episódio, após aeleição de 2010, em que oCOLABORADOR levou DILMA ROUSSEFF^_^^,^-^
até a residência funcional do então Ministro da Fazenda GUIDO MANTEGA para reunião

com ANDRÉ ESTEVES; QUE DILMA já havia informado o COLABORADOR acerca de,
5
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reuniões que tivera com ANDRÉ ESTEVES; QUE não acredita que DILMA tratasse com

ANDRÉ ESTEVES acerca de ilícitos; QUE, a respeito da reunião com ANDRÉ

ESTEVES, esclarece que ele deixou claro de que queria se tornar o banqueiro do pré-

sal, oferecendo-se para realizar qualquer operação de mercado de interesse do Governo

e que pudessem contar com seu banco; QUE, para tanto, disponibilizaria ao

COLABORADOR deforma imediata R$ 15.000.000,00 em espécie para pagamentos de

restos de campanha, despesas de DILMA, etc; QUE gostaria que aquilo fosse

comunicado a DILMA ROUSSEFF; QUE nos dias seguintes BRANISLAV KONTIC

sacou, em algumas oportunidades, 5 milhões diretamente na sede do BTG; QUE pagou

diversas despesas da campanha; QUE pode também ter pago despesas pessoais e

também relacionadas a campanhas, exemplificando os altos custos com transportes

aéreos para debates, programas, etc; QUE 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 vencera eleição em

2010; QUE os detalhes dessas despesas foram tratados em termo específico; QUE

gostaria de consignar que DILMA ROUSSEFF foi informada das intenções de ANDRÉ

ESTEVES expostas a ANTONIO PALOCCI e do apoio financeiro por ele prometido e

efetivamente dado, inclusive quanto a seu emprego para quitação dos custos com a

viagem da então presidente eleita; QUE acredita que, a respeito da viagem de descanso,

houve uma nota à Imprensa; QUE, em 2011, ANDRÉ ESTEVES se reuniu com o

COLABORADOR em Brasília/DF, na residência oficial do Ministro da Casa Civil; QUE,

no encontro, ANDRÉ ESTEVES informou ao COLABORADOR que havia se reunido com

GUIDO MANTEGA e LULA e com ele tinha combinado que seria o responsável por

cuidar das finanças de LULA e do PT; QUE isso também já foi tratado em termo próprio;

QUE o COLABORADOR concordou com o modo de atuação de ANDRÉ ESTEVES,

apenas estranhando que o banqueiro faria aquilo no próprio banco; QUE ANDRÉ

confirmou que constituiria duas contas para LULA, uma para que ele fizesse política

outro para seus interesses pessoais e familiares; QUE o COLABORADOR tamb^

autorizou que os 10 milhões restantes, daqueles 15 prometidos por ANDRÉ, fosser
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depositados nessas contas que ele constituiria; QUE ANDRÉ também desejava gerir os

300 milhões de reais que a ODEBRECHT havia prometido a LULA; QUE o

COLABORADOR tentou desconversar, explicando acreditar que não havia

disponibilidade daquele valor, que seria uma espécie de conta para saques; QUE, na

mesma ocasião, ANDRÉ ESTEVES ainda indagou ao COLABORADOR se não gostaria

que passassem a sua administração as contas que eventualmente eram mantidas no

exterior para o PT e geridas pelo COLABORADOR; QUE o COLABORADOR informou

que não geria contas no exterior para o PT; QUE o modo de atuação de GUIDO

MANTEGA, quando cuidava da arrecadação de recursos, era de abrir contas no exterior

e abastecê-las com recursos, como as contas que foram abertas junto a JOESLEY

BATISTA e ao próprio ANDRÉ ESTEVES; QUE o COLABORADOR informou a ANDRÉ

que só tinha conhecimento da conta de JOESLEY; QUE, em síntese, ANDRÉ ESTEVES

desejava principalmente gerir os 300 milhões da ODEBRECHT; QUE pode consignar

que em oportunidade MARCELO ODEBRECHT narrou que GUIDO havia o procurado

buscando os 300 milhões prometidos, tendo ele explicado que se tratava de uma conta

contábil, um compromisso de longo prazo; QUE, a respeito das contas de LULA no BTG,

o COLABORADOR se recorda episódio em que havia demanda do PT por recursos,

especificamente na época da campanha à Prefeitura de São Paulo de FERNANDO

HADDAD; QUE, na ocasião, em encontro realizado no INSTITUTO LULA, LUIZ INÁCIO

LULA DA SILVA solicitou ao COLABORADOR que auxiliasse na arrecadação de

recursos para a campanha de FERNANDO HADDAD; QUE o COLABORADOR indagou

a LULA se não era verídica a informação de que ANDRÉ ESTEVES haviadisponibilizado

dentro de seus fundos no BTG espécie de contas que serviriam aos interesses do PT e

de LULA e familiares; QUE LULA confirmou a informação, mas advertiu o

COLABORADOR de que aqueles recursos eram do próprio LULA e de seus familiares e

que não deveriam ser destinados à campanha eleitoral de FERNANDO HADDAD e

tampouco para outros fins sem expressa autorização de LULA; QUE, ainda em 2011,*

acontece outro episódio ilícito envolvendo ANDRÉ ESTEVES, materializando aquela

idéia de 2009 de captura do Banco Central; QUE, para combater a inflação, no primai
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semestre de 2011, o BACEN estava constantemente aumentando a taxa de juros; QUE,

por volta de agosto de 2011, ALEXANDRE TOMBINI, à época presidente do Banco

Central, informou a DILMA ROUSSEFF que, contrariando a posição que vinha tendo de

aumentar a taxa de juros da SELIC, iria diminui-la; QUE, segundo TOMBINI, a alteração

no curso da taxa de juros era necessária por causa da volta da crise na Europa e do

conseqüente resfriamento da atividade econômica que viria a atingir todos os países,

inclusive o Brasil; QUE soube que GUIDO MANTEGA passou tais informações a ANDRÉ

ESTEVES, o qual operou no mercado com a informação privilegiada; QUE não sabe

dizer se ALEXANDRE TOMBINI participou do episódio ilícito; QUE acredita que a

operação feita por ANDRÉ ESTEVES buscava enriquecimento pessoal e também as

contas do PT; QUE acredita que a CVM abriu um procedimento na época, mas que não

foi conclusivo quanto a ilicitudes; QUE o próprio COLABORADOR recebeu reclamações

de outros personagens do mercado financeiro, além de outros clientes de sua empresa

de consultoria, que acreditavam que o COLABORADOR havia passado a informação

privilegiada a ANDRÉ ESTEVES e não a havia compartilhado com eles; QUE o

COLABORADOR explicou a tais pessoas que não havia tido qualquer participação no

episódio; QUE também gostaria de consignar fatos sobre ANDRÉ ESTEVES na

operação de aquisição de parte do Banco PANAMERICANO; QUE narrou, em resumo,

o episódio envolvendo a operação e o pedido que o COLABORADOR fez para ANDRÉ

ESTEVES adquirir o banco; QUE. sobre o tema, recorda-se de reunião com ANDRÉ

ESTEVES meses após ocorrida na casa do banqueiro em São Paulo/SP na qual o

COLABORADOR indagou sobre as questões envolvendo o Banco PANAMERICANO,

tendo ANDRÉ ESTEVES respondido que tudo transcorria bem, mencionando inclusive

que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL realizaria novo aporte no banco no valor de R$ 1

bilhão: QUE ANDRÉ afirmou que não tinha esquecido do PT em razão daquelas

operações; QUE a participação de ANDRÉ ESTEVES na SETE BRASIL já foi narrada

em termo próprio; QUE também gostaria de consignar fatos envolvendo aMP 627; QUEí=^^^^
dizia respeito a um programa do Banco Central de intervenção para bancos falido^

(PROER), que foi tema de debate durante os governos do PT, pois os banqueiros^

8 yt f



i
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

polícia federal
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

OPERAÇAO LAVAJATO

estavam tentando resolver as conseqüências das intervenções em favor deles; QUE os

valores de divergências entre os banqueiros e o BACEN, lembra o COLABORADOR,

variavam de 2 a 10 bilhões de reais; QUE os banqueiros acreditavam, por exemplo, que

possuíam ativos no valor de 2 bilhões, ao passo que o BACEN julgava que possuíam um

passivo na mesma quantia; QUE o BACEN, em todas as instâncias da justiça, estava

ganhando as causas, por isso o COLABORADOR jamais aceitou fazer quaisquer

operações na área para auxiliar os banqueiros: QUE por volta de 2013, o banqueiro

ÂNGELO CALMON DE SÁ procura o COLABORADOR informando que estavam

tentando a inclusão de uma emenda na MP 627, de relatório do então Deputado

EDUARDO CUNHA, para resolver a questão em favor dos acionistas dos bancos; QUE

o COLABORADOR informou que não tinha relação com EDUARDO CUNHA e não

poderia ajudar; QUE ÂNGELO explicou que já estava tratando do tema com EDUARDO

CUNHA e gostaria do apoio do COLABORADOR junto ao GOVERNO a fim de agilizar a

liquidação de seu banco; QUE para se ter uma idéia dos valores envolvidos. ÂNGELO

CALMON DE SÁ ofereceu ao PT percentual de seu benefício que chegavam a 40

milhões de reais, uma vez que sua pendência alcançava cerca de 800 milhões,

informando que caso a emenda de EDUARDO CUNHA tivesse sucesso, teriam que

destinar metade do valor ao parlamentar, pois isso resolveria metade do problema; QUE

a emenda na MP facilitava os cálculos tributários em favor dos bancos; QUE a emenda

é efetivamente aprovada e, surpreendentemente para o COLABORADOR, veio a ser

sancionada por DILMA ROUSSEFF; QUE soube posteriormente da articulação de

GUIDO MANTEGA e ANDRÉ ESTEVES para aprovação da emenda; QUE o

COLABORADOR também gostaria esclarecer fatos sobre a relação de ANDRÉ

ESTEVES, LULA e JOSE CARLOS BUMLAI; QUE, em algumas oportunidades, o

COLABORADOR presenciou a ANDRÉ ESTEVES, LULA e BUMLAI em reuniões

ocorridas no INSTITUTO LULA; QUE BUMLAI comentava muito com o COLABORADOR

sobre ANDRÉ ESTEVES, ao passo que GUIDO MANTEGA havia comentad

anteriormente com o COLABORADOR que ganhos em operações com o Banco Central

seriam divididos entre ele, BUMLAI e ANDRÉ ESTEVES; QUE não conhece detalhes
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relação de ANDRÉ ESTEVES com BUMLAI, sabendo apenas que ele fazia uma espécie

de mediação entre ANDRÉ e LULA; QUE também há fato em que LULA solicitou auxílio

de ANDRÉ ESTEVES para salvar a revista Carta Capital; QUE LULA contou ao

COLABORADOR tais fatos; QUE LULA pediu a ANDRÉ ESTEVES para reunir as

empreiteiras para que fizessem uma espécie de compra antecipada de anúncios da

Carta Capital, o que seria uma forma de doação; QUE LULA tratou diretamente do

assunto com ANDRÉ ESTEVES, não tendo invocado o auxílio do COLABORADOR;

QUE GUIDO MANTEGA daria algum apoio na operação; QUE a proposta de LULA era

a de que ANDRÉ ESTEVES fizesse uma operação privada com as empreiteiras

formando um fundo; QUE não sabe se a operação envolve ilícitos; QUE as empreiteiras

procuradas foram aquelas que tinham relação com o Governo, podendo citar a

participação da ODEBRECHT; QUE acredita que MARCELO ODEBRECHT narrou fatos

sobre doações a Carta Capital; QUE acredita que a OAS também participou; QUE em

resumo LULA contou ao COLABORADOR que ANDRÉ ESTEVES procuraria cinco ou

seis empreiteiras e formaria um fundo de investimento para a Carta Capital; QUE

indagado a respeito de operações imobiliárias envolvendo ANDRÉ ESTEVES e JOSE

CARLOS BUMLAI, afirmou que já obteve várias informações, embora não tenha

comprovação, de que recursos operados para LULA porANDRÉ, em muitas das vezes,

circulavam em propriedades de BUMLAI e seu filho MAURÍCIO; QUE não sabe detalhes

dessas operações; QUE, em algumas oportunidades, BUMLAI relatou que buscava

adquirir PCHs em situações precárias para transferi-las aos filhos de LULA de forma

oculta, concedendo-lhes uma espécie de poupança; QUE BUMLAI informava que

também tratava de tais assuntos com ANDRÉ ESTEVES; QUE, a respeito do baixo valor

de avaliação dos blocos de exploração de petróleo na África quando de sua aquisição

pelo BTG, o COLABORADOR atribui tal fato a uma encomenda feita por GUIDO

MANTEGA a GRAÇA FOSTER a fim de favorecer o BTG de ANDRÉ ESTEVES; QUE o

favorecimento deve ter resultado em novas contribuições, mas que, pela própria vivência

do COLABORADOR no meio, não significava imediata quitação; QUE o favorecimento '

registra, sem sombra de dúvidas, um compromisso, o qual, se próximo do perío
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eleitoral, poderá ser quitado mediante doação oficial, resguardando-se assim a ilicitude,

ao passo que se o compromisso for gerado em épocas distantes das eleições, procurar-

se-á outra forma de recebimento dos recursos; QUE isso, por exemplo, ocorreu quando

o COLABORADOR favoreceu o BTG na questão do "Conselhinho", que não gerou

pagamento de recursos na época em que aconteceu, mas, na eleição subsequente,

gerou doações; QUE também consigna que, na questão da SETE BRASIL, em

determinado momento ANDRÉ ESTEVES buscou o COLABORADOR para que o

aproximasse de JOÃO FERRAZ; QUE o COLABORADOR efetivamente participou de

jantar com ANDRÉ ESTEVES e JOÃO FERRAZ a fim de aproximá-los, pois ANDRÉ

buscava maior acesso às decisões da SETE BRASIL; QUE o COLABORADOR

efetivamente levou FERRAZ a um jantar na casa de ANDRÉ ESTEVES; QUE. em

decorrência da aproximação, ANDRÉ ESTEVES é que faz a ponteentre JOÃO FERRAZ

e LULA; QUE indagado se tem conhecimento do motivo para o envolvimento de ANDRÉ

ESTEVES no episódio que culminou com a prisão do então Senador DELCÍDIO DO

AMARAL, respondeu que DELCiDIO, com a prisão de NESTOR CERVERO, estava

muito agitado; QUE DELCIDIO tentou até envolver o COLABORADOR, afirmando que

precisava de apoio, pois as questões de investigação poderiam alcançar até mesmo o

COLABORADOR; QUE DELCÍDIO, segundo LULA comentou com o COLABORADOR,

havia informado que tinha buscado apoio de ANDRÉ ESTEVES, sob alegação de que

este também tinha temores com as conseqüências da delação de NESTOR CERVERÓ;

QUE o COLABORADOR nunca tratou assuntos ilícitos com outros diretores do BTG;

QUE se recorda de ter mantido conversas com GUILHERME PAES, também do BTG,

mas em nenhum momento trataram de qualquer ilicitude; QUE ANDRÉ ESTEVES

também nunca indicou outros executivos de seu banco ao COLABORADOR; QUE

ANDRÉ sempre chamava o COLABORADOR para tratar de assuntos ilícitos em seu

banco ou em sua residência; QUE os assuntos ilícitos nunca eram discutidos na

presença de terceiros e apenas junto aos seus interlocutores; QUE sabe que ANDRÉ

falava diretamente com GUIDO MANTEGA e com o COLABORADOR; QUE

BRANISLAV era apenas um transportador de recursos junto a ANDRÉ; Ql
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possivelmente ANDRÉ indicava outros funcionários do BTG a BRANISLAV para tratar

das questões dos recursos em espécie, não sabendo o COLABORADOR indicar quem;

QUE indagado se manteve contato com ANDRÉ ESTEVES enquanto a OPERAÇÃO

LAVAJATO já estava em curso, respondeu que esteve com ANDRÉ em diversas

oportunidades quando trataram da permanência de JOÃO FERRAZ na presidência da

SETE BRASIL; QUE se recorda que a última vez que viu ANDRÉ foi quando constatou

sua presença no INSTITUTO LULA, em reunião em que estava tendo com LULA; QUE

presenciou discussões entre ambos sobre a OPERAÇÃO LAVAJATO, especificamente

quanto ao avanço das investigações contra JOÃO FERRAZ; QUE se recorda que ambos

estavam bastante preocupados com a OPERAÇÃO LAVAJATO; QUE o episódio ocorreu

em oportunidade que o COLABORADOR aguardava, no INSTITUTO LULA, para

conversar com o ex-presidente, o qual se encontrava nofim de uma reunião com ANDRÉ

ESTEVES; QUE indagado sobre o conhecimento que tem acerca de reuniões entre

LULA e ANDRÉ ESTEVES, informou que ambos foram juntos a Nova Iorque para

palestras de LULA, que chegou a ver por volta de cinco vezes ANDRÉ ESTEVES na

sede do INSTITUTO LULA; QUE também viu ANDRÉ por volta de três vezes com

BUMLAI e LULA e duas com JOÃO FERRAZ e LULA; QUE a única oportunidade em que

ANDRÉ ESTEVES foi na consultoria do COLABORADOR foi no episódio em que

ofereceu quinze milhões em espécie; QUE a presença de ANDRÉ ESTEVES foi

presenciada ou por RITA DE CÁSSIA ou BRANISLAV KONTIC, ou mesmo os dois.

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 POLICIA FEDERAL:
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