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Ao: DPF FILIPE HILLE PACE   

Da: EQUIPE DE ANÁLISE  

 

 

 

Assunto: TRANSCRIÇÃO COMPLETA - OITIVA EMÍLIO ALVES ODEBRECHT – 25/04/2019 

 

 

 

 

Senhor Delegado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta INFORMAÇÃO POLICIAL tem o objetivo de encaminhar a Vossa Excelência a transcrição 

integral da oitiva do criminoso colaborador EMÍLIO ALVES ODEBRECHT realizada na data de 25 de abril de 2019. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A presente INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA consiste na transcrição integral da oitiva 

prestada pelo criminoso colaborador EMÍLIO ALVES ODEBRECHT na data de 25 de abril de 2019.  

 

Informa-se no presente que a gravação da oitiva de EMÍLIO ALVES ODEBRECHT foi gravada 

por duas câmeras de vídeo e áudio, de forma independente e redundante, a fim de garantir que em caso de um 

dos dispositivos apresenta-se falha, uma segunda gravação pudesse ser utilizada. Como as falhas não ocorreram, 

apenas o conteúdo de uma das câmeras foi analisado.  

 

Outro ponto que deve ser abordado é a garantia de preservação de imagem do criminoso 

colaborador EMÍLIO ALVES ODEBRECHT. Conforme previsto em lei, apenas o áudio da gravação poderá ser 

utilizado, devendo a imagem ser separada do áudio.  

 

Com relação aos arquivos que foram gravados, informa-se a Vossa Excelência que o referido 

dispositivo eletrônico utilizado para a gravação gera arquivos a cada 2 GB gravados. Desta forma, o conteúdo 

gravado foi dividido de forma automática.  

 

Assim sendo, a oitiva em questão teve sua gravação feita de forma contínua e sem 

interrupções e foi dividida de forma automática em seis arquivos, da seguinte forma: 

 

 

 

1. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - OITIVA EMÍLIO ALVES ODEBRECHT 

 

A seguir será apresentada a transcrição integral da OITIVA prestada por EMÍLIO ALVES 

ODEBRECHT que se realizou do dia 25/04/2019, e que foi armazenada em seis arquivos descritos como “PARTE 1”, 

“PARTE 2”, “PARTE 3”, “PARTE 4”, “PARTE 5” e “PARTE 6” de forma sequencial e automática.  
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OITIVA – EMILIO ODEBRECHT  

 

 
 

ARQUIVO “DEPOIMENTO – EMILIO – PARTE 1.MPG” 
 
PF – 00:00 – Pronto! As... Tá gravando?... Duas tão gravando! Dando início à oitiva 
do colaborador EMÍLIO ALVES ODEBRECHT – “EO”(SIC), hoje é 25/04/2019, 
presente ao DPF FILIPE PACE... É... Os policiais RODRIGO PRADO, JANDSSON 
MOISÉS e JOÃO MACEDO tando o Colaborador e seus defensores Dra. ELAINE 
ANGEL e Dr THEODOMIRO DIAS NETO... É... O Colaborador renuncia ao Direito ao 
Silêncio conforme cláusula do seu Acordo... E... Sr. EMÍLIO, vamo começar as 
perguntas... Precisava entender um pouquinho melhor, e o senhor acho que é a 
melhor pessoa pra explicar, política de doações eleitorais da ODEBRECHT! Pra 
quem? Pra todos?... É... Quem que definiu? Se... Se ela teve mudanças nos últimos 
anos dessa política? Só pra gente ir esquentando aqui a oitiva! 
 
EO – 01:06 – Perfeito! 
 
PF – Perfeito? 
 
EO – Olha, foram várias fases! 
 
PF – Uhum... 
 
EO – Então, eu não diria que nós... Ti... Tínhamos política escrita. 
 
PF – Sim! 
 
EO – Existia, nessas diversas fases, uma... Regra, vamos dizer assim, de como agir!  
 
PF – Perfeito! 
 
EO – Na época de meu avô, na época de meu pai, na minha época como Executivo 
que foi até 2001! 
 
PF – Tá! Acho que... Vamo... Até... Até como corte temporal, a partir de...  
 
EO – Naquela época...  
 
PF – Mil novecentos... Pe... Per... Perto de 2000! Vamo... Senão...  
 
EO – É... Exatamente...  
 
PF – Se eu trouxer desde pra sempre... Desde de o início... Não tem sentido! 
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EO – Exatamente, a partir daí, até aí eu diria que... Primeiro: A empresa era menor! 
 
PF – Uhum...  
 
EO – 01:56 – Além de menor, a Empresa é... Tava muito voltada pra crescer no 
exterior! Isso foi um dado importante! Eu, por exemplo, me concentrei muito no 
processo do exterior, no sentido de... É... Crescer no exterior porque era... Nós 
acreditávamos que era a forma da Organização se desenvolver qualitativamente! 
 
PF – Uhum...  
 
EO – É... Ini... Iniciamos no hemisfério norte, na Europa, nos EUA, então isso foi 
muito rico pra Organização! Então não tinham esses problemas, vamos dizer assim! 
É... Em 2000, a Empresa começou a crescer, de 2000 em diante, começou a crescer 
a nível de Brasil... Eu já deixan... Deixei a área Executiva... Já ficava só no 
Conselho... Fiquei só no Conselho! 
 
PF – Uhum...  
 
EO – Na minha época, é... Essa questão de política de doação era muito mais um 
assunto meu, pessoal! 
 
PF – Uhum...  
 
EO – Era muito menor, então quem decidia era eu! 
 
PF – Faz sentido! 
 
EO – Então, não tinha nada escrito! Era eu mesmo...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Que tinha regras... É... No sentido de estar buscando ajudar quem tinha 
alinhamento! Aí aprendi algumas coisas: Ciúmes de homem... Quer dizer, você 
ajudar a um candidato... É... Diferentemente do outro dava um problema! Ah... É uma 
ciumeira! E terminava eu pagando o pato. Então eu aprendi que a gente deveria... 
É... Efetivamente buscar uma equidade na... Nas campanhas... As doações serem 
semelhantes! Governador: Mais ou menos iguais pra todos os candidatos! 
Presidência: A mesma coisa! E isso, a mim, me estimulou, meu pai já um pouco e 
pra mim mais, a gente poder criar a questão... De incentivar a questão do... Do... Do 
res... Recurso não contabilizado, porque era a forma de você manter uma equidade 
aparente, virtual, mas não real! 
  
PF – Entendi! 
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EO – 04:19 – Então isso foi, estimulado nessa época, exatamente isso... E era um 
assunto que era tratado por mim, pessoalmente, é... Na minha época, tinha quem, 
vamos dizer assim, criava as fon... A fonte. Que eu já disse, a fonte, basicamente, 
era um negócio simplíssimo, porque era... Os valores também eram outras 
dimensões... Era tirar faturas...  
 
PF – Uhum. 
 
EO – Principalmente faturas que não se repetiam tipo claims, etc... E criava a fonte e 
ter um outro, que não era o mesmo, que fazia os pagamentos, eu definia o que era. 
Raramente tinha um ou outro Executivo, vamos dizer, chegou a ter já no final da 
minha gestão como Executivo...  
 
PF – Uhum. 
 
EO – Já tinha outros, 2 ou 3, que eu delegava... Já não podia mais! Então essa era 
como funcionava a doação, na minha época! Então: Aprendi a equidade e aprendi 
uma outra coisa! Não dê de vez, dê aos poucos, dê durante toda a campanha e, se 
puder deixar pra depois da campanha, melhor ainda! Uma parte! Por quê? Eles 
sempre voltavam!  
 
PF – Todos, né? 
 
EO – Voltavam e querendo mais, querendo mais, então era uma forma de você 
minimizar os pedidos adicionais daquilo que você combinava em termo da ajuda de 
campanha. Quem ajudar? Aí você estava sempre aferindo... É... No sentido de 
alinhamento... Como pensava... Por exemplo: É... Alguns... É... LULA e alguns do 
correligionados da área do PT eram pessoas que eu, pelo convívio, sabia que era 
moderado! Não tinha aqueles... Tinham outros radicais! Então, esses radicais... Não 
que a gente deixasse, mas era uma coisa que ficava, realmente, muito mais travado, 
vamos dizer assim! Então essa escolha a quem ajudar mais, a quem não ajudar mais 
é alinhamento...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – 06:36 – Com aquilo que a Organização entendia que o País, direcionado 
naquele caminho, criava as condições dela crescer e desenvolver. 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Isso então era... O que aconteceu na fase depois de EMILIO, como Executivo...  
 
PF – Mas já 2001? 
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EO – Aí...  
 
PF – Pra frente isso? 
 
EO – Já na frente... 
 
PF – Tá! 
 
EO – Eu não participando! O que é que? Primeiro, a Empresa cresceu... Foi... 
Cresceu, as necessidades foram outras... Me surpreendi... É... Só vim saber mesmo, 
depois até da... Da Colaboração que se tinha uma Estrutura, vamos dizer assim! 
Porque eu tinha o responsável: Um pegava e outro que... Que liquidava! É... Li... 
Vamos dizer, por autorização minha!  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Dê a fulano de tal a ajuda tal! Muito bem... Mas Estrutura? Usar offshore, isso, 
eu não tinha a mínima noção, não foi mais na minha época essa sofisticação. Não 
uso celular, não tenho e-mail, minha secretária é quem recebe e que passa! Eu dito, 
ela passa. É... Não... Não... Não uso essas coisas! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – 08:01 – Tá? Eu sempre fui muito de olho no olho! Tá? Não gosto daquilo que 
você... É... Não percebe a fi... A reação fisionômica das pessoas. 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Então a forma de você defender uma tese, etc... Você precisa interagir com o 
ser humano pra que ele possa... É... Você possa enxergar nele se ele tá entendendo, 
se ele tá capitulando, se ele tá aceitando... Isso é importante! Que nada substitui o 
olho no olho. Acho fundamental o processo de e-mail, o processo todo de... Hoje que 
existe... É... Dessa comunicação eletrônica digital mas pra dar informação, receber 
informação mas não pra vender teses, vender ideias isso que hoje com... É um 
negócio que eu não consigo em hipótese nenhuma. Acho que isso tá... É... 
Prejudicando muito aquilo que tinha a ver com o lado qualitativo das... Das 
Organizações, e de todas as instituições de um modo geral. Muito bem, mas 
voltando: Então... O, esse foi uma coisa que eu percebi nessas colaborações! Me 
surpreendeu tudo isso! E a questão... É... Do... Nesse período, eu saí completamente 
desse programa de... O único interlocutor que eu tinha foi LULA... E eu... Como eu 
tive com todos os demais anteriores Presidentes! Certo? FERNANDO HENRIQUE 
an...  
 
PF – Essa saída do senhor foi mais ou menos em que ano? Só...  
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EO – 2001! 
 
PF – 2001, mesmo! 
 
EO – Foi! Dezembro... Final de 2001...  
 
PF – Sim...  
 
EO – 2002 eu já não estava mais! Já foi...  
 
PF – Perfeito! 
 
EO – PEDRO NOVIS, durante um período, que entrou com a finalidade e foco de 
terminar de formar MARCELO... E MARCELO assumia 7 anos depois! 2009 ele tava 
assumindo! 
 
PF – Sim! 
 
EO – 10:06 – Entendeu? Houve então a reunião de final de ano de 2008 que 
oficializou a saída de NOVIS e a entrada de... De MARCELO. 
 
ADV – Transição! 
 
EO – Eu no Conselho! Que eu levei 4 ou 5 anos acumulando a Presidência do 
Conselho e a Presidência Executiva. Coisa que eu aprendi o erro que isso tem de 
risco pra uma Organização, do ponto de vista de governança, etc... E muito 
rapidamente eu procurar... Só não fiz mais cedo a transferência pra o PEDRO NOVIS 
porque... É... Não tinha concluído os problemas... É... De reestruturação financeira do 
Grupo, e a conclusão da formação da BRASKEM. Quer dizer, esses dois eventos me 
inibiram porque podia dar uma sinalização ao mercado... É... Não adequado... O 
mercado podia entender de forma errada! Com a saída do EMÍLIO agora com esses 
problemas financeiros, e sem ter concluído uma BRASKEM, então eu tive de adiar 
mas, tomando o máximo de cuidado pra evitar os problemas decorrentes de uma 
mesma pessoa liderar a área executiva e liderar uma área do Conselho... Porque já 
chegavam as coisas no Conselho... O Con... Os demais conselheiros, no fundo no 
fundo, entre parênteses, eram uma lagartixa! Quer dizer...  
 
PF – Perdia a diversidade, né? De decisões! 
 
EO – Totalmente, totalmente! Podia che... É... É... Eu já tinha, como Executivo, 
decidido! Como é que... Ia decidir de uma forma... Quer dizer: Era um negócio que 
não dava, né? 
 
PF – Estranho! 
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EO – Estranho! Então isso eu aprendi! E hoje, as Organizações que tem a mesma 
figura na Área Executiva e na Área do Conselho eu tenho sérias reservas! Não 
invisto! Se eu fo... Fosse investidor, não investiria!  
 
PF – Sim! 
 
EO – 11:58 – O risco é muito grande! Mas voltando: Então o... Essa questão minha 
foi... Eu era o único interlocutor com os Presidentes. Continuei com o LULA. Até 
porque ele não aceitava MARCELO! Ele tinha algumas restrições ao MARCELO! É... 
E... A minha relação era de se... Desde 79/80 que eu tive com ele! Então, não era 
uma relação foi... Ela teve origem com MÁRIO COVAS, foi quem, no fundo, me 
influenciou pra eu conhecer LULA. A gente entrando na área petroquímica, com 
problemas de sindicatos começando a ter mais força, etc... Que era importante eu 
conhecer. Ele via no LULA um potencial, etc... Quem também me falava, na época, 
era o nosso... É... Da Casa Civil da área militar do GEISEL, etc... Era o nosso...  
 
ADV – (ININTELIGÍVEL) 
 
EO – Hein? Não! 
 
ADV – Ah, do GEISEL...  
 
EO – Do GEISEL! 
 
ADV – GOLBERY! 
 
EO – GOLBERY! O GOLBERY, com quem nós tivemos uma relação muito grande! 
Me ajudou muito pra administrar as questões que o EXÉRCITO me criava de 
problemas é... Na entrada de... Junto a alguns países, vamos dizer assim, ele tinha 
uma cabeça mais... É... Mais flexível e me ajudava, me orientava então ele me 
tinha... Gostava de mim! Eu sei que ele gostava! Me ajudou muito nessas formas de 
eu re... Encontrar a solução de ao mesmo tempo atender as exigências que eram 
feito pel... Por instituições brasileiras, e ao mesmo tempo não complicar os 
problemas a nível desses países, etc...  Então, essa relação ele teve, ele me disse 
uma... Algumas coisas... Ele me disse o seguinte: – “Olha, pensam que LULA... 
LULA é o maior aliado... Pode se tornar o maior aliado! De Esquerda ele não tem 
nada! Ele é um bon vivant.” Expressão do GOLBERY que ele dizia pra mim! Esse... 
É... É preciso, e ele fez um trabalho naquela época que, no fundo no fundo, ele 
teve... No fundo ele usou! Usou com habilidade ele usou o LULA, da forma que o 
LULA usou o PT! Ele dizia! O próprio LULA, fez um trabalho que ele terminou usando 
o PT, inclusive quando tava na Presidência! Mas voltando... Desculpa...  
 
PF – Por que o senhor diz isso? 
 
EO – Hein? 
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PF – Do LULA usar o PT! 
 
EO – 14:41 – Ah... Porque ele tinha uma liderança do PT que nenhum outro tinha! 
 
PF – Ah, tá, nesse sentido! 
 
EO – Liderava no sentido de usar é... Ou seja, todo mundo fazia o que ele queria! 
 
PF – As figuras se confundiam! 
 
EO – Confundiam!  
 
PF – Uhum! LULA e o PT! 
 
EO – Ele... O PT não via a sua... O seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu... 
Nada sem o LULA. E o LULA tinha consciência disso e tirava partido! Essa é a 
realidade! Entendeu? E... E... Era um Líder mesmo, natural, era aceito... É... Poucos 
reagiram a Ele! 
 
PF – A liderança carismática! 
 
EO – Carismática mesmo! 
 
PF – Ele tem isso mesmo! 
 
EO – É...  
 
PF – Sr. EMÍLIO, e...  
 
EO – Eu poderia só concluir?  
 
PF – Claro! 
 
EO – Desculpa... A...  
 
PF – Não... Não...  
 
EO – Na sua pergunta... Porque eu não conclui essa parte! 
 
PF – Tá! 
 
EO – Então essa parte de ajuda... É... Em vez em quando, me procuravam, relações 
anteriores... Eu direcionava pros Executivos. E dizia a ele exatamente, a esses 
Executivos, eu orientava duas ou três coisas. Uma delas eu levantava e dizia olha: 
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Não dê tudo de vez; Outra: É... Procure nos candidatos, não deputados, etc...  
Senadores... Mas principalmente, Prefeitos, Governadores e... E Presidência... 
Manter, vamos dizer assim, o candidato... Todos eles percebam que tão na mesma 
faixa...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – 16:18 – Não existe diferenças discrepantes... Fazer esse tipo de orientação! 
Que no fundo não é uma política escrita, etc... Foi proveniente de uma experiência 
vivida e que eu procurei transmitir aos meus Executivos quando a ele eu transferia 
sinalizando... Olha... Esse... Procure olhar com mais...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Bons olhos, ajude... É... Esse daqui, se você achar que deve ajudar, ajude... 
Também não... Não escorrace... Não crie um inimigo... Fa... Se tiver de fazer alguma 
coisa... Faça, mas sem nenhuma significa... É... Signi... Nenhum sig... Significado 
encontre a... As justificativas, ou seja, sinalizava e fazia a dosagem...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Mas não me envolvia no... Nem quanto, nem como... Não queria mesmo 
porque era a forma: 1º - De eu me preservar; e 2º - Coerente com a fo... Própria linha 
de descentralização da Organização, onde, quando eu definia um responsável, a 
partir do... Daí ele era o responsável por tudo... Eu estava à disposição dele! 
 
PF – Uhum...  
 
EO – Sempre pra ajudar a ele... Mas de... Tanto assim, que aí eu tô terminando pra 
não... Não... Não roubar muito tempo...  
 
PF – Imagina! 
 
EO – Quando eu fui procurar o Ministério Público, depois de todas as Colaborações, 
eu disse: – “Eu tô vindo agora, depois de ter convivido com meus 77 companheiros, 
que se tornaram colaborador, onde eu busquei contribuir com eles pra equação... É... 
De conforto, de que eles abrissem o jogo... Que a nossa opção era essa... Tal... Tal... 
Então e que eles é... Fizeram o papel deles... A... A... Vamos dizer, avalizados por 
mim...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – 18:09 – Estimulados por mim, etc...” Então concluído isso... Não terminou! Eu 
me sinto responsável, porque... Sou corresponsável! Mesmo não tendo feito... É... 
Um décimo de nada da... De tudo que tá sendo dito... Nem sabia a maioria das 
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coisas... É... Sem dúvida nenhuma eu me sinto corresponsável! Por quê? Porque eu 
indiquei todos eles! Eu aprovei todos eles como líder! Então eu me sentia 
corresponsável! E aí eu procurei o MP: – “Quero fazer a minha Colaboração porque 
me sinto na obrigação, coerentemente com todos os meus companheiros!”. 
 
PF – Moral! 
 
EO – Moral! Exatamente isso! Foi bem... No fundo, essa foi a essência quando eu 
tive em setembro, outubro lá com eles...  
 
ADV – É... Setembro... Por aí 
 
EO – É... Em 2016, alguma coisa dessas, não foi isso? 
 
ADV – É... Pouco antes disso...  
 
EO – 19:04 - Um pouco antes? Muito bem... Esse foi... Pra... Então, coerente com 
isso, eu não interferia e dava a eles... E dizia àqueles que me procuravam: – “Olha, 
agora procurem me ajudar, porque quem lidera são eles eu não posso tá 
interferindo!” E era uma forma de eu não tá... Amanhã, esse pessoal voltar pra mim 
pra qualquer coisa! 
 
PF – Uhum... 
 
EO – Então eles sabiam que... E... O executivo tinha delegação plena! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Pronto! 
 
PF – O... Pro senhor era... Qual era a... Vamos dizer assim... A consequência 
imediata de doar e o teu candidato que lhe recebeu que não sagrasse vencedor 
naquela eleição? O que que isso trazia pra empresa... Que me... Do ponto de vista 
prático mesmo... Não... Ab... Abertura pra... Pra... A discussão era mais fácil 
digamos... Pra obras, pra projetos da empresa? 
 
EO – 20:06 – Primeiro... Deixa eu aí... Aproveitar isso que você tá dizendo! 
Primeiro... O que eu aprendi também, e isso eu pude conversar também com meus 
Executivos... É... E que prevaleceu muito mais durante o período que eu não estava 
mais como Executivo. Mas já que... Tinha, e isso já acontecia comigo! Esses 
potenciais candidatos...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Principalmente aqueles que tinham a reeleição, sempre deixavam pendentes 
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obrigações e compromissos que eles tinham com a Organização! Não pagavam tudo, 
tinham a dívida! É... Não assinava o contrato que nós tínhamos ganho pra... Servir de 
pressão, ou seja, criava uma série de pendências que era líquido e certa pra 
organização... 
 
PF – Uhum...  
 
EO – Eram coisas... Créditos da Organização para poder... Não deixa de ser uma 
certa forma de barganha...  
 
PF – Sim, uhum...  
 
EO – Então, por princípio, esses candidatos, de uma forma ou de outra, eles já 
davam... Até... E aí... Eu, na minha época, eu chegava e dizia: – “Chefe, eu tô lhe 
ajudando, tem essa pendência aqui! Eu tenho esse dinheiro preso lá! Não tem mais 
nada, tá tudo li... Tudo... Já... A... A... Todas as instâncias já aprovaram... Só tá 
precisando... Sua secretária liberar os recursos!” Então, como... Tá... Era o 
momento... Existiu isso... E existiu muito dali pra frente! Houve um fato, Delegado, 
que eu acho que é importante todos nós termos consciência disso! Se... Não haveria 
Lava Jato se as coisas tivessem nesse nível que prevalecia durante o meu período 
como Executivo! 
 
PF – Por que o senhor diz isso? 
 
EO – 22:11 – O que é que houve? O que houve é que boa parte dos recursos, que 
na minha época, eu posso dizer é... Chega a... Vou exagerar: eu diria que perto de 
100% das ajudas de campanha iam pra campanha mesmo! 
 
PF – Uhum...  
 
EO – Tinha uma fase... Até o final... Antes da Lava Jato... Isso tava num processo 
chocante! Me chocava! A ida e a ênfase que nós tínhamos no exterior, de trabalhar 
no exterior, era poder... Eu... Fazer reciclagem do meu pessoal! Eu tinha receio de 
deixar meu pessoal nesse ciclo vicioso onde tava prevalecendo todos esses 
programas dessas ajudas onde eu não sabia mais o que era pra campanha e o que 
era pras pessoas físicas! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – Essa é a realidade!  
 
PF – Dá até...  
 
EO – Eu chego a dizer que, a minha percepção, é de que estavam no caminho de 
estar as... As contribuições de campanha tavam indo mais pras pessoas físicas do 
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que pras campanhas propriamente ditas! Isso não tinha sustentação, não tinha! Isso, 
eu disse: – “Oh, mais cedo ou mais tarde isso vai explodir!”  
 
PF – Fato! 
 
EO – E dito e feito, pronto. 
 
PF – Dito e feito! 
 
EO – Então este é o quadro que eu posso concluir! 
 
PF – E as práticas no exterior eram... Me... Melhores do que no Brasil? O senhor 
preferia? 
 
EO – Ah, completamente! Não existia... Eram bem diferente... Era bem diferente! 
 
PF – Aí senhor Emílio... Essa... Essa contextualização é importante porque aí eu já 
preciso entrar em... Em um momento mais concreto de...  
 
EO – 24:04 – Também ela foi se deteriorando... Porque aí...  
 
PF – No exterior, né?...  
 
EO – Um país vai contaminando o outro, né...  
 
PF – O outro! É...  
 
EO – Desculpe...  
 
PF – Sua relação com o Ex-Presidente, quando ele assume em 2003, o senhor já era 
do Conselho, não era mais da parte Executiva, o senhor só... Digamos assim, era a... 
A ponte da Organização com o... Com o... Então Presidente? 
 
EO – Exatamente! Era o único interlocutor com o Presidente! 
 
PF – Sim! 
 
EO – Era eu! 
 
PF – Depois... Já... Eu já até pergunto pra aproveitar... O ALEXANDRINO chega a... 
De certa forma substituí-lo em algum momento? 
 
EO – Não! Ele...  
 
PF – Não... Não... Não... Não chega a ser a substituição? 
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EO – Não! ALEXANDRINO não participou de nenhuma reunião minha com o LULA...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – É... Enquanto LULA Presidente! Era eu e ele só! ALEXANDRINO, eu trazia ele, 
ele ia muitas vezes comigo a Brasília, eu levava pra ir trocando ideias com ele no 
avião! E muitas vezes no escritório com ele pra... A minha agenda se ele tinha 
alguma contribuição em cima...  
 
PF – Feedback...  
 
EO – É ... Mais ele não fazia parte da reunião. Eu passei a levar ele... Ele aí estava 
presencial, depois que LULA deixou a Presidência! Dois mil e...  
 
PF – E onze pra frente...  
 
EO – E onze em diante... Pra frente...  
 
PF – Reuniões no Instituto? 
 
EO – Aí... Basicamente era no INSTITUTO...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Certo? Então, nesses encontros que eu tinha com LULA, ele fazia parte! Até 
porque eu usava ele... Quando o LULA era Presidente, e que eu ia sozinho, o follow 
up que eu dava... Porque eu dava um retorno... Porque tinham assuntos que eram 
meus, mas tinham assuntos também que eram pedidos... É... De reclamações, de 
reivindicações, etc... De meus Executivos! Então eu me sentia na obrigação de dar o 
follow up a eles! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – 26:01 – Na época depois que LULA saiu da Presidência, o ALEXANDRINO 
fazia isso pra mim! Participava da reunião e eu pedia: – “Você assistiu tudo...”  
 
PF – Entendi! 
 
EO – “Favor dê o feedback a Fulano de Tal, Fulano de Tal, Fulano de Tal!” 
 
PF – Entendi! Perfeito! Mas ele chegava... Eu ia perguntar depois, mas vamos 
aproveitar... No... No período pós Presidência, 2011, o... O ALEXANDRINO tinha 
reuniões só ele com o ex-presidente? Chegou a...  
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EO – Não! 
 
PF – Não? 
 
EO – Não... Que eu saiba...  
 
PF – Tá! Não... É... Era curiosidade mas ele falou isso também, e é o que me parece! 
É... Então a relação com o...  
 
EO – A não ser quando viajavam... Eles tiveram...  
 
PF – Ah, tá, tá, tá! 
 
EO – Algumas viagens... Aí... Que eu não fui... 
 
PF – É pro exterior, tá...  
 
EO – Tem algumas viagens que eu pedia: – “ALEXANDRINO, vá porque eu não vou 
poder ir...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Pra... Já que nós estamos trabalhando no país, e o Presidente está lá, pra ele 
não se sentir desconsiderado!” Foi... Isso aconteceu algumas vezes! Mas do ponto 
de vista de reunião que eu solicitava, não! Ele não... Nunca solicitou reunião é... Pra 
ir conversar com o Presidente sozinho! 
 
PF – Com certeza! O... Salvo engano, o senhor até falou em algum interrogatório das 
ações penais, mas eu preciso perguntar de novo, o senhor fala que o Ex-Presidente 
não... Assim como o senhor delegava responsáveis por opera... Operacionalização 
das doações em si tratava de valores é... Ele também não entrava nesse mérito com 
o senhor... De... .valores?  Nunca? 
 
EO – Quem? ALEXANDRINO? 
 
PF – Não, o Ex-Presidente! 
 
EO – Não! 
 
PF – Então só... Pro senhor me... O senhor falou em Ação Penal, mas eu prefiro que 
o senhor fale aqui até melhor! É... Quando ele... Ele precisava de apoio pra 
campanha, ele lhe pedia? 
 
EO – Pedia! Não... Ele dizia o seguinte: – “Emílio, eu preciso...”  
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PF – Isso, como é... Como é que era? 
 
EO – – “Emílio, eu preciso que você me ajude... Tá chegando a campanha aí... É... O 
candidato nosso é esse, eu quero que você procure ver como a Organização pode 
ajudar!” 
 
PF – Uhum! 
 
EO – 28:06 – Eu dizia: – “Presidente, é Fulano de Tal?” Vamos dizer... Na primeira 
eu perguntei quem é, na segunda continua...  
 
PF – Continua...  
 
EO – Sendo ele? Uma... Um período foi basicamente foi PALOCCI... Vamos dizer... 
As vezes mais frequentes que ele então dizia: – “Meu o... A... Quem vai tratar desse 
assunto é PALOCCI.” Aí eu dizia a ele: – “Quem vai tra... Por favor, avise a PALOCCI 
que quem vai tratar desse assunto... Na época do...  
 
PF – PEDRO...  
 
EO – Do PEDRO foi o PEDRO, na época do MARCELO era o MARCELO...” Que 
eles se entendiam e eles resolviam! 
 
PF – Uhum... O senhor ci... E o senhor falou “meu candidato... ” Por que ele pedia 
pra Governador... Pra candidatos do PT de importância? 
 
EO – Exatamente! 
 
PF – Isso! 
 
EO – Ou pra...  
 
PF – Ou pra Presi...  
 
EO – Candidatos dele...  
 
PF – Pra reeleição? 
 
EO – Pra reeleição...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Ou para a DILMA...  
 
PF – A DILMA...  
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EO – Por exemplo, quando ele saia em 2010. 
 
PF – Entendi! E... Chegou-se a delegar pra DELÚBIO, alguma coisa? Ele falou: – 
“Isso é com DELÚBIO... ”, não? 
 
EO – Não...  
 
PF – Era com...  
 
EO – Não...  
 
PF – Ou foi... Foi PALOCCI basicamente? 
 
EO – Não... Foi PALOCCI basicamente! 
 
PF – Tá! É... Ainda na Presidência... Questões... Como começou... De 
BELOMONTE... É... O senhor recorda se... De MARCELO levar pro senhor ou 
HENRIQUE VALADARES, ou alguém da área, pautas da... De BELOMONTE pro 
senhor tratar com ele? 
 
EO – BELOMONTE teve...  
 
PF – Teve? 
 
EO – Teve é... Porque BELOMONTE... BELOMONTE foi um problema complicado! 
 
PF – Por quê? 
 
EO – Porque no fundo... É... A DILMA... Isso já faz parte dos meus relatos! Era... 
Nunca foi Gestora... Não era Gestora! É... E eu tive a oportunidade... Aí tava a minha 
liberdade com o Presidente! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – 30:03 – Eu conversava com ele essas coisas! Essa parte de material... De 
ajuda de campa... E... Nós não... Era uma forma, que eu aprendi com meu avô e meu 
pai...  
 
 

ARQUIVO “DEPOIMENTO – EMILIO – PARTE 2.MPG” 
 
 
EO – 00:00 – Mantenha sempre uma cerimônia... Uma reserva...  
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PF – Uhum...  
 
EO – Nunca entregue tudo! Você precisa criar uma reserva moral. Então não entre 
em determinada... Não permita que... É isso que vai lhe dar o diferencial dos outros, 
inclusive em relação aos outros... Passe por um mar de lama com a roupa branca, 
saia na outra margem com a roupa branca...  
 
PF – Uhum... 
 
EO – Não fale... É a forma o que você precisa por outro lado! Construa sempre, na 
sua agenda, não os assuntos que lhe interessa, mas primeiro procure ver quais são 
os problemas que o seu cliente, a sua auto... A... A... A... Seja ele cliente porque ele 
contratou para prestar o serviço, seja uma autoridade, aonde é que tá os problemas 
dele para você poder contribuir na solução dos problemas dele! Então, isso fazia 
inclusive com que muita gente me procurasse! Por exemplo: eu tive já a oportunidade 
de dizer ao JAQUES WAGNER...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Num determinado momento ele... Minha relação começou com sindicalista, ele 
como sindicalista! Ele não era ainda político, quando ele decidiu entrar na política 
ele... Me... Me veio, na relação que foi montada de confiança, ele chegou pra mim 
trocando ideias, etc... E disse a ele: – “Olha, uma coisa eu posso lhe ajudar a você 
refletir! Construa uma estratégia onde você possa, antecipadamente, criar antídotos 
e saber como se comportar, porque isso vai sair! Porque eu conheço provincianismo 
da Ba... Da Bahia! É uma província, muito mais do que você imagina, e você é 
Carioca! Isso vai ser usado contra você num determinado momento! Então, se 
prepare! Crie antídoto! Tenha a sua estratégia de como você ter coerência num 
processo de argumentação sobre isso!” É só pra você ter uma ideia! Então, essa 
eram coisas que eu sempre tive a oportunidade, até porque, era mais velho um 
pouco...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – 02:33 – Vamos dizer assim! É... Tinha muitas informações, sem dúvida 
nenhuma, e tinha uma experiência, uma vivência que, pelo convívio que eu passei a 
ter com esses políticos, eles tinham... Eles vinham buscar... Trocar ideias comigo em 
vários momentos! Isso sempre existiu! O LULA era um deles! E eu tive oportunidade 
várias ve... “você está perdendo o seu... Você não está tendo noção... Você não 
conhece a sua Ministra” Ela não tem preparo! Tá se iludindo, ela não é uma Gerente! 
Ela é autocrática, ela é voluntariosa, ela tem outras qualidades até, mas são 
qualidades pra aquilo que nós tamos querendo de uma Primeira Ministra, seja lá o 
que for... Não tem!” Mas, infelizmente, eu a... Tinha alguma coisa que até hoje eu 
não sei explicar o que é que existia entre os dois... Que não prevaleceu... Não 
germinou nada... Diferentemente de outras contribuições que eu dei a ele! De... 
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Sobre ênfase... Por exemplo: Ele, quando me chamou, pedindo que a gente entrasse 
no programa... É... Marítimo... No programa de ...  
 
PF – Submarino? 
 
EO – Não! Submarino não! Da... Das... Dos... O meu Deus do céu! Daqueles 
investimentos que depois até surgiu a SETE BRASIL...  
 
PF – Sondas... Pré-sal...  
 
EO – Hein? 
 
ADV – Sondas? 
 
PF – Sondas do Pré-sal! 
 
EO – De sondas e de... É de... De..é... Da... Todo aquele programa que teve...  
 
PF – Da construção dos estaleiros...  
 
EO – Exatamente! Estaleiro! 
 
PF – Nacionalização da...  
 
EO – Exatamente! 
 
PF – Do projeto, né? 
 
EO – 04:20 – Eu disse a ele: – “Chefe, eu não posso lhe atender! Porque eu estaria 
lhe prejudicando, e prejudicando a Organização! Não estou preparado, não tenho 
pessoas, hoje, pra poder lhe ajudar! Então, eu não tenho condições!” Então, numa 
primeira leva nós não fomos! Aí, o que foi que eu fiz?  Eu disse: – “Eu vou me 
preparar!”  
 
PF – Uhum! 
 
EO – E num programa futuro, eu não tenho dúvida que todos que tão entrando aí tão 
despreparados, vão ter problemas! E eu vou procurar me credenciar pra ter, 
inclusive, uma condição de, quando eu entrar lá na frente, entrar de forma 
diferenciada com os outros já tudo de moral baixa porque não estão dando conta do 
recado. E assim nós fizemos, nos preparamos! Fomos pro exterior, botamos pessoal 
nosso no Japão, pessoal nosso em Hong Kong, pessoal... Então, treinamos pessoas 
e 3, 4 anos depois, na segunda leva do programa, aí foi quando surgiu a enseada 
aqui na Bahia...  
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PF – Bahia...  
 
EO – Aí nós entramos, já de outra forma! Entramos associados...  
 
PF – Com know how, né? 
 
EO – Com know how... Exatamente... Com outras condições! 
 
PF – A Organização trouxe até a... A KAWASAKI, né? 
 
EO – Exatamente! Com a KAWASAKI! 
 
PF – Mas é porque o senhor tinha força pra fazer essa negativa, né? Com ele! Os 
outros não podiam! Então... Vamos entrar despreparados! Né? 
 
EO – E ele entendeu! E ele entendeu! Porque ele sabia... Ele... Ele tinha uma 
confiança... Era uma relação de dezenas de anos! Já... Coerente pro... Então ele 
sabia que eu não... Primeiro, eu gostava dele! Gostava não! Gosto! Não nego isso a 
ninguém! Seria covardia da minha parte porque ele tá em baixa hoje! Dizer... Não! É 
meu amigo, continua sendo meu amigo! Há muito tempo eu não... Não o vejo! Sinto 
pena de não poder o vê-lo! Não é pena do homem, porque eu sei que ele é capaz de 
dar a volta por cima e superar esses problemas! Se errou, tem que pagar! Sem 
dúvida nenhuma! Tá certo? Eu acho que ele foi bom demais liberando muito... Muitas 
pessoas que não mereciam a confiança dele! Essa é a realidade! E que ajudaram a 
ter... Mas, eu não vou entrar nesse mérito, não tenho o domínio sobre isso, o que eu 
não posso é... É ser covarde de o... Ele tá numa posição hoje fraca como ele está, e 
eu dizer, negar tudo o que eu tenho em relação a um compromisso meu com ele de 
é... De um ser humano com o outro de um convívio de 30 anos! 
 
PF – 07:08 – O senhor disse que ele... Ele liberou muitas pessoas? Só pra eu 
entender... Só pra eu ver se eu tenho algum gancho aí...  
 
EO – Não, Ele... Simplesmente eu acho que ele de... Deixou pessoas fazerem as 
coisas que tinha... Fazer de forma errada. Eu acho que fizeram as... Eu não sei se 
ele sabia ou não sabia! Eu não sei! Mas que essas pessoas complicaram a vida dele, 
complicaram! 
 
PF – Exemplo: 
 
EO – Exemplo, eu acho que o próprio PALOCCI, é um deles! Eu acho que o próprio 
MANTEGA, foi outro dele! Porque é... Isso que eu disse a ele: Que eu não ia! Essas 
pessoas não tinham coragem! Apesar de toda a relação que existia de LULA, que é 
uma pessoa agradável, etc... As pessoas não diziam a verdade a LULA! Não diziam! 
Era uma... Isso é uma tristeza! E ele, muitas vezes... É... Fechava os olhos pras 
pessoas... Sabia que aquela pessoa não tava dizendo a coisa certa... Porque muitas 
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coisas tinha a ver, inclusive, com o envolvimento... E eu tinha sido envolvido de uma 
forma ou de outra, até de contribuição a ele. E essas pessoas não tinham a coragem 
de dizer...  
 
PF – Entendi... 
 
EO – 08:27 – E ele cometia... E ia no... No... No caminho errado! Quantas... Mas não 
foi nem uma, nem duas, nem três! Então, é... Isso daí é que eu acho... É... O... O 
subordinado tem que ter a coragem de dizer a seu líder... É... Aquilo que ele acha 
que é o certo e que vai contribuir para o sucesso dos... De todos! Porque o sucesso 
dele era o sucesso dos outros... Aí recíproca é verdadeira! Se LULA fracassasse, 
todos os outros fracassavam! 
 
PF – Contextualizando só essa época da primeira leva dos... Das... Dos estaleiros da 
segunda... Que... Que... Só... Orientar mesmo... É... Só pra eu entender mais ou 
menos o senhor se... Recorda só o ano... Só pra eu fazer uma linha de tempo... 
Desse pedido! 
 
EO – Eu acho que foram mais ou menos, no mínimo, 2 anos...  
 
PF – Mas eu digo o quê? 
 
EO – 2 a 3...  
 
PF – Foi 2006 mais ou menos? 
 
EO – Foi entre a... O... Primeira... Primeira fase...  
 
PF – É, a pri...  
 
EO – E a li... E... E a entrada da ENSEADA. 
 
PF – Sim, pronto! A ENSEADA...  
 
EO – A ENSEADA significa...  
 
PF – A ENSE... A ENSEADA foi o quê? 2008, 2009? 
 
EO – Isso é o que eu não sei!  
 
PF – Não... É mais...  
 
EO – Eu não saberia! 
 
PF – É mais recente! É mais recente? 2012? Era 2010! 2010? Tá! 
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EO – Eu não saberia, entendeu? 
 
PF – Final de 2010! Sim senhor! Já se tinha ideia de querer construir... E já se 
aventava a BAH... A BAHIA... No final de 2010 já tinha...  
 
EO – Olha, eu quando eu tava como Executivo eu tinha esses timings muito claro na 
minha cabeça...  
 
PF – Sim senhor...  
 
EO – Depois, eu guardo mais o lado... Por ex... O que eu disse: conceitual de quê? 
Eu não entro agora! Vou me preparar pra poder lhe servir mais na frente! 
 
PF – Sim senhor! Uhum...  
 
EO – Agora, quando foi? Sei que foi... Iniciou com a ENSEADA... Agora, quando foi a 
ENSEADA precisamente, eu não saberia... 
 
PF – Não, tudo bem, muito obrigado! Não... É... Até aproveitando o... A questão de 
SONDAS, que envolve a PETROBRAS, o MARCELO tinha por hábito, to... Toda a 
vez que o senhor ia se reunir com o Presidente, fazer pautas... Digamos assim...  
 
EO – 10:25 – Agenda! 
 
PF – Le... Agendas, as notas que ele, pelo que eu vejo, pedia dos seus Líderes que 
tragam o que precisamos, compilem pra mim, que eu vou levar pro meu pai! Então... 
Isso eu tenho diversos assuntos... E eu vejo que é liberação de... De orçamento pra 
tal obra, pra tal obra... É... E especificamente... Aliás, não necessariamente o que ele 
levava pro senhor, acho que o senhor até falou isso em depoimento, significa que o 
senhor transmitisse em 100% pra Autoridade...  
 
EO – Fazia uma triagem! 
 
PF – No caso, pro... Pro... Então Presidente! A... Até pela linha do que o senhor 
falou, primeiro o problema da pessoa depois os meus problemas! Né? É... Mas tem 
uma pauta que a gente achou... Quer que eu vire pra ele? Eu acho... É, a gente não 
imprimiu essa! Não! Vou dar um jeito! O senhor se recorda, 2008, o MARCELO 
queria algum alinhamento do PLANALTO pra que a Diretoria da PETROBRAS 
autorizasse a entrada da Organização no COMPERJ! Não sei se o senhor se recorda 
de alguma questão assim! 
 
EO – PERJ? 
 
PF – COMPERJ! 
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EO – COMPERJ? 
 
PF – Isso! 
 
EO – Não! 
 
PF – Não? É...  
 
EO – E constou isso de alguma agenda minha? Eu não me... Não me lembro! 
 
PF – Não, constou de... De um encaminhamento... Eu vou ... Vou verificar aqui... Só 
me dá os dados do e-mail, pra eu consignar... Posso mostrar... É... O e-mail é e-mail 
de... Do dia 18/08/2008 – 15:36h – sem assunto – do MARCELO pro senhor e aí pra 
diversos outros Líderes copiados... Eu vou virar pro senhor... Que é exatamente essa 
pauta que ele fazia pro senhor... Eu vou... Eu vou tentar deixar a letra um pouco 
maior, vê se o senhor consegue enxergar da forma que tá! Mas... Quer marcar ali o 
da entrada do COMPERJ? Isso, é... Deixa ele... Deixa ele... O Dr. EMÍLIO ler 
primeiro... Tá, tá, tá... O senhor tá conseguindo ler, ou quer que eu leia? 
 
EO – Tá, tô... Tô conseguindo! 
 
PF – Tá? Puta, não tinha... Não tinha uma login aqui? Ele deixou uma senha aí, não 
deixou? Não, não! Isso é... Isso é do ce... É do telefone! Depois pega com ele! Vai 
ser preciso...  
 
EO – 12:38 – Não me lembro! Tô... Não quer... Não quero dizer que não tenha, mas 
não... Sinceramente eu não me recordo! O que eu me lembro do COMPERJ foi um 
processo... Você vê... Tem... É... Quando eu era Executivo... Quando eu era 
Executivo... Aí teve um problema do... Da linha do COMPERJ... Que é...  
 
PF – O senhor me dá só uma licencinha?  
 
EO – Claro! 
 
PF – Eu vou fazer o seguinte: Pro áudio, eu vou ler o e-mail em voz alta! 
 
EO – Tá ótimo! 
 
PF – Aí ele fica registrado pra a gente...  
 
EO – Perfeito! 
 
PF – Senão fica uma bagunça depois pra a gente transcrever e saber que e-mail que 
era esse! É um e-mail enviado do Sr. MARCELO BAHIA ODEBRECHT para o Dr. 
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EMÍLIO, com cópia para o Dr. ALEXANDRINO ALENCAR, tem cópia também: LUÍS 
MAMERI, BENEDITO JUNIOR, BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN, 
HENRIQUE VALADARES. “Pai, conforme confirmamos elaboramos mais a frente 
quando da confirmação da sua reunião com O AMIGO mas os temas neste momento 
seriam nesta ordem de prioridade JIRAU, TAXA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
SANTO ANTONIO – vamos avaliar se comentamos este tema função das conversas 
com MMA, ENTRADA COMPERJ conforme alinhado com a diretoria da Petrobras – 
PR (maiúsculo) tem que haver uma sinalização do Planalto para que a Petrobrás 
reconsidere a nossa entrada – NAFTA – só para ele conhecer, visto que ainda 
queremos tratar esse assunto a nível de PETROBRAS – SUBMARINO NUCLEAR, 
LÍBIA (vinda KADHAFI) – CRÉDITOS CONCESSIONAIS PARA O EXTERIOR e 
dificuldades na implementação das promessas do PR maiúsculo no exterior. BG, BJ, 
LM e HV: Precisamos confirmar e elaborar os itens acima com uma ajuda memória 
para meu pai. Favor me enviarem os respectivos temas até quinta, a menos que a 
reunião seja confirmada para antes.” Fim do E-mail. 
 
EO – 14:49 – Perfeito. Mas, repito: 
 
PF – Sim senhor! 
 
EO – Então... É... Era assim mesmo! Ele me provocava com essas diversas 
agendas. Eu fazia uma ana... Uma avaliação do ponto de vista se era importante eu 
levar, ou não, quando eu tinha... É... Não tinha a certeza do que é que eles estavam 
querendo, eu voltava e dizia: – “Preciso de um material complementar...”  
 
PF – Uhum! 
 
EO – “Pra eu poder avaliar” e posso dizer que muita coisa do que eles pediam eu 
nem levava! Porque: Ou eu não via caber ao LULA, e eles tavam querendo é sair... O 
que eu di... Querendo dizer... Eu sempre dizia o seguinte: – “Olha, procurem vocês 
resolverem as coisas nas re... Respectivas empresas!” Quer dizer, é muito fácil, é 
muito cômodo, levar um assunto que eu me colocando no lugar do Presidente, não é 
assunto de Presidente! Por que que eu vou levar pra Ele? Então eu não levava. 
Então esse era um processo dessa triagem natural... Não me lembro de... Me lembro 
de COMPERJ... É sobre questões políticas... É... E a origem do COMPERJ... A 
origem do COMPERJ era pra fazer uma área petroquímica em concorrência com a 
BRASKEM a partir do gás natural da área da bacia ali do... De... É... De Campos. 
 
PF – Sim! 
 
EO – 16:22 – Esse era... Aí, na minha época, eu lutei muito! Eu disse: “Ok... Se esse 
é viável, PETROBRÁS é minha sócia, não pode agora fazer uma sociedade com...” 
Era o grupo ULTRA... “Com o grupo ULTRA, não pode! Podemos até fazer juntos! 
São outros 500, mas não pode ela ficar... É... Sendo, ao mesmo tempo, é com um e 
com outro conco... Os dois concorrentes não dá pra fazer isso!” 
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PF – Sim! 
 
EO – Então essa foi a linha... Me lembro isso a... Mas depois chegou à conclusão 
que não era viável... A PETROBRÁS própria, e nós próprios chegamos à conclusão 
aquilo não era inviável... Nós aí desistimos... Como programa petroquímico. 
Tomamos uma posição. Isto eu me lembro que a PETROBRÁS não ficou satisfeita! 
Porque até certo ponto, nós termos saído do programa petroquímico, que era 
inviável, aí eu disse: – “Vá!” É um a... Negócio que não vai dar... Não vai ser viável a 
partir do... Do gás ali em função do que ele estava... É... O projeto que iria fazer. Não 
dava mesmo! Era inviável! Então isso eu me lembro! 
 
PF – É... Essa...  
 
EO – Mas a partir daí...  
 
PF – Só deixa eu fazer uma pergunta! 
 
EO – Eu lhe confesso, esse negócio de... Do que acerto... Não...  
 
PF – Sim! 
 
EO – Não tô recordando não tô me lembrando... Nem se... Não tô lhe dizendo que eu 
não tenha levado ou não... Não me lembro...  
 
PF – Não... É mais pra... Só pra entender essa... O que... O que tá escrito aqui: 
“ENTRADA COMPERJ” aí ele escreveu: “conforme alinhado com a Diretoria da 
PETROBRÁS – PR” aí que ele tá querendo dizer que foi alinhada com a Presidência 
da República e a PETROBRÁS? 
 
EO – Não sei! 
 
PF – Aí tem que perguntar pro MARCELO!... Não, o senhor não sabe? 
 
EO – 18:06 – Não sei dizer! O que é que ele queria aí! 
 
PF – Sim senhor! 
 
EO – Não saberia... Entendeu? 
 
PF – É... Mesmo o Sr. Fora da função Executiva da Empresa, o Sr. Ainda fazia essa 
filtragem do que era importante pra ela na... Nas questões a serem levadas pra 
Presidência? 
 
EO – Ah... Sem dúvida! 
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PF – Entendi! 
 
EO – Sem dúvida...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Porque a tendência do e... Do meu Executivo, eu se... Eu já fui também! Muitas 
vezes eu levava pra meu pai...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Algumas coisas pra poder... Acelerar a minha vida...  
 
PF – É aquela carta... Entendi...  
 
EO – Resolver a minha vida...  
 
PF – Desenrola pra mim! 
 
EO – Ora... Exatamente! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Então, eu sei... E que não era da alçada do Presidente! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Eu não... Quer dizer... É... Eu tinha a responsabilidade de não perder a 
confiança... E o... E o Homem ter em mim sempre o seguinte: quando eu levava um 
assunto...  
 
PF – Importante! 
 
EO – Era um assunto importante e a altura dele! Era um programa importante para o 
País! 
 
PF – O senhor não queria banalizar! 
 
EO – Ah... Não! Em hipótese nenhuma! Então, e... E isso, e a tendência dos 
Executivos era que eu ajudasse a resolver os pepinos deles! Levando... Pra... Não... 
Aí eu tô atolando o Presidente com assuntos que não tem nada a ver com ele... Ao 
contrário... Ele, amanhã, vai ter dificuldade... Vai ter uma agenda dificultada pra me 
atender! Por que que eu tinha acesso livre à qualquer hora? Porque ele sabia que 
os... Eu não... Eu ta... E ali em 1º preocupado em resolver problemas dele e 2º o que 
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eu levava tava na esfera dele! 
 
PF – Seletivo! 
 
EO – É seletivo, exatamente! 
 
PF – Entendi! Nesse outro e-mail... No mesmo e-mail só eu fiz uma conclusão da 
última pauta do MARCELO ali: CRÉDITOS CONCESSIONAIS PARA O EXTERIOR e 
DIFICULDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DAS PROMESSAS DO PR NO EXTERIOR! 
É... As promessas do PR seriam... Já... Obras que ele prometia pra aqueles países 
que tinham alinhamento ideológico e que a ODEBRECHT estava entrando? E por 
isso ele liberava créditos concessionais do BNDES e havia dificuldade na liberação e 
consequentemente da... Da produção do serviço lá fora, seria isso? 
 
EO – 20:15 – Veja bem! Eu fi... Eu tenho dificuldade de interpretar uma... Um e-mail 
que não fui eu...  
 
PF – Sim... Não... Isso eu...  
 
EO – Que fiz...  
 
PF – É perfeito...  
 
EO – Vou... Vou dar... Sem...  
 
PF – É mais só o assunto... E  
 
EO –... É... As visitas... Vou dar algumas... Algumas coisas...  
 
PF – Uhum!  
 
EO – Que pode tá...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Casado aí... Algumas visitas que eu tava presente que o Presidente ia em 
alguns países eram solicitados a ele que o Brasil pudesse ajudar nisso, e nisso, e 
nisso, que isso tinha importância, não só pra aquele País, como... Na relação com o 
Brasil, etc... Etc... E o Presidente, muitas vezes chegava e dizia: – “ Olha, eu vou 
verificar, tenho todo o interesse em ajudar vocês!” E voltava! É... É aque... É o jeito 
dele! 
 
PF – Uhum...  
 
EO – Não dizia nem que não, nem que sim, mas deixava o... O outro lado na 
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esperança de que o assunto fosse resolvido! Aí, nós éramos acionados pelo outro 
lado: – “Olha, vocês precisam aí agora ajudar porque o Homem disse tá... Viu com 
boa vontade!” Então isso acontecia? Acontecia! Não era uma, nem duas, nem três 
vezes! Agora o que foi, precisamente, isso aí? Eu lhe confesso que eu não saberia! 
 
PF – É... Não quer nem saber, até porque como o senhor falou! Não foi o senhor que 
escreveu o e-mail! 
 
EO – É! Exatamente! 
 
PF – Mas o senhor fala que iam pedi... Depois que o Presidente sinalizava a 
possibilidade da ajuda... O pedido vinha do cliente... Mas...  
 
EO – Ah, si...  
 
PF – Vinha... Veio alguma vez veio do Presidente? “Ajudem lá!”...  
 
EO – É... Qual? 
 
PF – Alguma vez, em vez de vir...  
 
EO – Do...  
 
PF – O pedido do cliente, vinha o pedido pelo Presidente? Reforçando que deveria 
ser ajudado o país no caso... O cliente? 
 
EO – A... Olhe o que... No fundo, veja bem... No fundo... É... O financiamento não era 
para as Empresas brasileiras! O financiamento era de País a País! 
 
PF – Sim! 
 
EO – Então, quem tinha de pedir era o país! 
 
PF – Sim! 
 
EO – 22:04 – Que ia receber o financiamento!  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Até porque era ele que daria... Ia dar as garantias, etc... Etc... As empresas, 
operacionalizavam, por quê? Porque esse financiamento ele estava condicionado a 
exportações brasileiras! Então tinha de... Quem operacionalizava aquele 
financiamento pra transformar aquilo em recurso para a execução de um 
empreendimento...  
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PF – Uhum...  
 
EO – Eram empresas brasileiras, exportando do Brasil, que recebia, em 
contrapartida, o dinheiro aqui em Reais, vamos dizer assim, daquilo que era 
financiado no exterior! Então, no fundo, no fundo, o papel das empresas era 
exclusivamente, de fazer exportação de produtos e serviços brasileiros pra viabilizar 
aquilo que era o financiamento que o Governo brasileiro dava a esses países! 
 
PF – Entendi! Outro e-mail do MARCELO, após já... O final da eleição de 2006... Da 
reeleição! Ele so... Pede ao senhor... Porque ele queria que o Presidente soubesse a 
dimensão das doações que foram feitas pra reeleição dele! Não sei se o senhor viu o 
e-mail! 
 
EO – (RISOS) – Esse... Esse eu me lembro por que...  
 
PF – Lembra? 
 
EO – Esse foi... Esse foi que eu... Eu... Que eu muitas vezes eu ficava tão indignado 
com o pessoal que aí eu volta... “Mas rapaz, eu não vou conversar com o Presidente 
sobre este assunto! Não vou!” O único momento que eu fui conversar foi no momento 
que chegou a um ponto eles não tinham entra... Quando, eu não me lembro em que 
época foi! Se foi... Foi na época do LULA...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – 24:06 – Se foi no primeiro mandato, ou segundo mandato, não me lembro bem! 
Mas o... Isso tá bem presente esse evento, onde eu fui ao Presidente e disse: – 
“Presidente, é... Aquele pedido que o senhor fez os... Pessoal se encontrou, o meu 
com o seu, e não tão chegando a um denominador comum... É eu acho que não 
adianta eu só agir! O senhor precisa também agir! Nós temos de fazer o pessoal por 
que a ten... Um: Temos de ter a tendência que o seu pessoal quer maximizar e o 
meu pessoal quer minimizar...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Quer atender um dando o mínimo e o outro recebendo o máximo! Então, fomos 
procurar: Eu, agir no meu lado, você agir no seu, no sentido que eles tenham o bom 
senso, flexibilizem para chegar a um bom termo, porque tá muito mais pra... Pra 
crocodilo do que pra jacaré!” Cheguei até usar essa expressão a Ele! Isso, eu me 
lembro! Foi o único momento em que eu voltei a Ele, sobre o assunto...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – Sem entrar, no mais, pedindo uma interferência! Acho que ele fez! Da mesma 
forma que eu fiz, porque se entenderam! 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 024/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 32 de 91 

 

 
PF – O senhor lembra os atores, do teu lado, qual eram? 
 
EO – É... Foi MARCELO! 
 
PF – MARCELO! 
 
EO – Foi MARCELO 
 
PF – Uhum! 
 
EO – MARCELO até... Não era fácil! Então eu sei! Eu sei que ele não era fácil... 
Então...  
 
PF – MARCELO era bem mais belicoso que o senhor, não é? Assim...  
 
EO – É...  
 
PF – O senhor se recorda de ter... O senhor já até falou, mas eu não... Que ele... É... 
Pedia apoio a candidatos de interesse dele de Estado, de Governo, essas coisas... O 
senhor se recorda especificamente de pedidos pra continuar assim a apoiar JOSÉ 
DIRCEU? Pro senhor? 
 
EO – 26:10 – (Aceno negativo com a cabeça) Ele pedia muito pro PT! 
 
PF – Pro Partido! 
 
EO – Claro que tava... Eu tenho certeza que tava incluído o ZÉ DIRCEU e vários 
outros! 
 
PF – Mas especificamente? 
 
EO – Entendeu?... Ele não pedia... Ele não... Ele, por exemplo, no Estado, quando 
tinha al... Ele pedia assim: – “Ajuda o PT lá no Estado tal!” Ele não... Ele olhe... Esse 
foi o grande... O grande mérito de uma relação que chegou a um ponto que... Esse... 
Essa questão... Eu sei que ele tinha cerimônia comigo!  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Ele tinha...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Se ele pudesse não me pedir, ele não pedia! 
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PF – Entendi! 
 
EO – É que ele sabia que se não me pedisse, pra eu poder dar o sinal verde 
embaixo, é... A... As coisas não evoluíam, porque a relação de PALOCCI com 
MARCELO e com NOVIS já era de tal monta que eles não precisavam mais! Nem de 
mim, nem de... Nem do Presidente! O sinal verde já tinha sido dado! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – Mas era um reforço, eu não tenho dúvida! 
 
PF – Entendi! Entendi! A pergunta que eu fiz específica de ZÉ DIRCEU é porque eu 
tenho um re... Um... Algumas sequências de e-mail, aliás, uma sequência de e-mails 
do MARCELO, provavelmente, ali pro final do mandato, já do segundo, do ex-
presidente, dezembro de 2010, ele vai relatando em sequência de e-mails, 
possivelmente o senhor havia ligado pra ele pra dar o follow-up, que o senhor fala, da 
reunião com o ex-presidente...  
 
EO – Presidente...  
 
PF – E ele fala! E a gente não sabia a quem ele tava fazendo referência, e ele 
esclareceu pra a gente! Que ele fala sobre a... A... Provavelmente a... Follow-up que 
o senhor havia dado pra ele! “Amigo do meu pai muito interessado e apoiando 
iniciativas nossas no Ministério da Defesa. Vai reforçar nossa posição junto a 
NELSON JOBIM! Navios PETROBRÁS: disse que vai fazer sem falta na BAHIA... É... 
Fale com FERNANDO REIS, pois AMIGO reforçou continuarmos fazendo negócios 
com MAGNATA”, que ele falou que era ZÉ DIRCEU a referência que ele fazia, por 
isso a minha pergunta tão específica se o senhor não se recorda! Aqui, até 
temporalmente, é final do mandato... Do segundo mesmo! 
 
EO – 28:29 – Do segundo mandato! 
 
PF – Que ele pede: “pois AMIGO re...” E aí ele tá falando que o senhor fo... 
Provavelmente repassou pra ele: –“reforçou continuarmos fazendo negócios com 
MAGNATA!” O senhor não se... Não se recorda de... De... Final de... Se... De 
segundo mandato, final da Presidência em si do ex-presidente que... Algum pedido 
no sentido: Continue a... A apoiar ali as iniciativas do... Negócios do ZÉ DIRCEU...  
 
EO – Tô entendendo! 
 
PF – Entendeu? 
 
EO – Entendi! 
 
PF – Uhum...  
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EO – Mas, lhe confesso que eu não... Não me recordo não hein! MAGNATA? 
 
PF – É... Aí... É a referência... É a referência...  
 
EO – Eu até uso essa...  
 
PF – É a referência do...  
 
EO – Não, mas eu uso... Até... Eu tô dizendo...  
 
PF – Ahn...  
 
EO – Até porque eu uso essa palavra de vez em quando...  
 
PF – Uhum... Mas o senhor...  
 
EO – A palavra...  
 
PF – O senhor se refere ao JO... Ao JOSÉ DIRCEU como MAGNATA? 
 
EO – Não! 
 
PF – Não, é que nesse caso como o MARCELO escreveu... É porque aqui, nesse e-
mail, a gente não sabia quem e o MARCELO explicou... Ah isso...  
 
EO – Ah... Não...  
 
PF – Ele traduziu que ele usou essa palavra...  
 
EO – Não sei...  
 
PF –... MAGNATA...  
 
EO – Não saberia...  
 
PF – Pra esconder... Então, então... Pra ocultar o nome de JOSÉ DIRCEU... Na 
verdade ele fala:...  
 
EO – Eu não uso...  
 
PF – –“Fale com FERNANDO REI... ”...  
EO – Não sei...  
 
PF – Ele dá a ordem: –“Fale com FERNANDO REIS, pois AMIGO reforçou... ”, em 
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decorrência de uma reunião sua com ele, –“... Continuarmos fazendo negócio com 
JOSÉ DIRCEU... ”, é isso que tá escrito no e-mail!... MAGNATA...  
 
EO – Entendi!  
 
PF – Entendeu? 
 
EO – Não... Não me lembro disso!  
 
PF – Tá! 
 
EO – Não me lembro mesmo! O... Só teve... O que é que... A... São coisas que me... 
Eu fico bem presente: Teve um momento que... Eu, até a iniciativa foi minha de 
buscar quando aconteceu a saída do ZÉ DIRCEU...  
 
PF – Tá...  
 
EO – E a saída também do PALOCCI...  
 
PF – Tá...  
 
EO – Um saiu por aqueles motivos pro lado do Congresso, e o outro saiu por causa 
dos problemas lá de... Outras questões...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Na cidade dele...  
 
PF – Sim senhor! 
 
EO – 30:08 – Muito bem! O... Eu tive com ele... – “Chefe, eu quero estar preparado... 
É... Um, ou outro, ou os do... ” 
 

ARQUIVO “DEPOIMENTO – EMILIO – PARTE 3.MPG” 
 
EO – 00:00 – “dois bem mais provavelmente vão procurar a Organização...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Num determinado momento! Qual deve ser o meu comportamento?...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – O que é que eu devo orientar meus Executivos? Porque eu quero já ser 
proativo...  
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PF – Entendi! 
 
EO – “E não esperar que venha!” Essa, eu me lembro que eu tomei essa Iniciativa. 
Procurei ele... E transmiti ao meu pessoal: – “Olha, tive essa conversa com o 
Presidente... ” Não sei se foi com NOVIS, ou com MARCELO, mas tive e disse: – 
“Olha, a linha é de que nós continuemos fazendo... Agindo na relação como se nada 
tivesse acontecido!” 
 
PF – Perfeito! Entendi! Então, ele deu o feedback? 
 
EO – Ele... A mim! Não, na hora... Esse eu levei essa conversa! 
 
PF – Sei... Sim, sim, sim, sim! 
 
EO – Eu levei essa conversa a ele...  
 
PF – Beleza! 
 
EO – E na... Num determinado... E ele teve... Não altere... Eles não tem... Não 
podem tá... É... Achando que você tá... É... Criando um impacto de não... De não 
continuidade com eles, porque isso vai refletir... Eu entendi perfeito isso... Isso vai 
refletir com... A mim! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Vai refletir em mim! 
 
PF – Esse... Perfeito... Esse episódio o senhor recorda bem, então? Entendi! 
 
EO – Esse eu me lembro porque eu tomei a iniciativa de levar... Porque você na hora 
que você falou em ZÉ DIRCEU eu me lembrei! 
 
PF – Uhum... Entendi! 
 
EO – Qual foi o único evento que eu conversei com ele sobre ZÉ DIRCEU, foi esse! 
 
PF – Nas... Nas respectivas saídas né? 
 
EO – Exatamente! Nos dois! 
 
PF – O JOSÉ DIRCEU continua a ter uma posição importante pra Empresa 
relativamente ao exterior? Alguma coisa... Ele tinha algum... Ele era algum meio de... 
Não meio... Eu digo, uma pessoa que tinha alguma... Algum tipo de influência que 
podia impactar no negócio da Empresa, da Organização no exterior? 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 024/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 37 de 91 

 

 
EO – Posso...  
 
PF – Pode! 
 
EO – Ser muito franco? 
 
PF – Sim! 
 
EO – 02:04 – Não, porque... Não interprete mal! Até o próprio Presidente... A nossa 
relação com todos esses países, era uma relação de confiança e de respeito pela 
performance...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Que a Organização ti... Tinha, e tem, em todos esses países de contribuir pra 
viabilizar o que os... Clientes... Esses países desejavam seja na equação da 
montagem financeira de viabilização do empreendimento, seja na capacidade de 
executar nas melhores condições de custo, prazo e qualidade. Isso anos... Por isso 
que a Empresa, da América Latina posso lhe afirmar, não sei de outros países, mas 
da América Latina que mais tinha, vamos dizer assim, é... Potencial de usar crédito 
de Seguro éramos nós...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – Pela capacidade que tinha de reconhecimento desses clientes. Então, no 
fundo, o que eu quero dizer com isso? Essa questão, nós não precisávamos... Não 
quero que... Seja mal interpretado...  
 
PF – Não, não, não! Eu entendo! 
 
EO – Nem do nosso Presidente LULA! Era um reforço! Não era... Eu... Eu não pedia! 
Não precisava! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Esse eram realidade, quer dizer, nós não precisávamos! Ao contrário, nós é 
que introduzíamos mais eles! Então, não era por aí! Não quer dizer que não podem 
ter tido uma ou outra investida, mas posso lhe afirmar: Foram rechachadas! Se 
houve, foram rechachadas! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – 04:12 – Nosso pessoal sabia perfeitamente que era um dinheiro a fundo 
perdido! 
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PF – Entendi! 
 
EO – Vamos dizer assim! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Era uma ajuda a fundo perdido! 
 
PF – Sim senhor! É... Nessas discussões com o Presidente, alguma coisa... Aliás... 
Como foram as discussões com ele no final do mandato? Ali em 2010! Tem algumas 
coisas que até, pro... Provavelmente, já foram perguntadas pro senhor, daquela 
diferença de valor que o MARCELO prometeu pra um... Que o senhor teria levado 
dos 300, 200 milhões! Não tô nem entrando nesse mérito! Tô falando... Discussões... 
Como é que foi a passagem de... De... De bastão dele de Presidente pra Ex-
Presidente e a postura da Empresa o que que foi tratado ali pelo senhor, como era o 
senhor que tratava com ele, ao final do mandato? 
 
EO – Teve dois encontros importantes!  
 
PF – Sem açúcar? Obrigado! 
 
EO – Teve dois encontros importantes! Um foi exatamente na... No dia anterior à 
transferência de Poder, onde...  
 
PF – Na diplomação? 
 
EO – A Ministra DILMA fez parte do encontro. Este encontro foi pedido por mim, ao 
Presidente, no intuito de dizer: – “Chefe, eu não posso continuar! Não sou Executivo 
da Organização, precisa me ajudar a dar o passe pra MARCELO! Eu queria vim aqui 
com MARCELO, e o senhor pudesse chamar a MINISTRA, e o senhor me ajudar a 
fazer esse... Essa transferência, pra que ela não se sinta, não fique suscetibilizada 
como se eu não quisesse falar com ela. Não é isso! E também não dá pra dois 
ficarem falando, vai dar confusão!” Então, ele entendeu na hora...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – 06:07 – Marcou o encontro, tivemos esse encontro! Foi isto que houve no 
encontro final! Antes desse encontro, houve do... É... Dois assuntos que foram 
tratados: Neste encontro, desculpe... Neste encontro, quando terminou a conversa 
que MARCELO e DILMA tavam... É... No sofá ali conversando, nós nos levantamos, 
e eu cheguei pra ele... Aí tentei ver o negócio de ATIBAIA... Aí eu perguntei: – 
“Chefe... ” é... Queria... Tava curioso em saber se ele realmente sabia! – “Chefe, o... 
O negócio deve ficar pronto mesmo no dia 15... O negócio lá do Sítio... ” Ele não me 
disse nem que sim, nem que não! Eu aí achei por bem não insistir! Tá? Isso foi como 
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eu disse até, é... Não... Não sei se isso fez parte do relato, ou não...  
 
ADV – Dos dois! 
 
EO – Mas... Hein? 
 
ADV – Fez dos dois! 
 
EO – Eu cheguei a dizer: – “Eu acho que ele sabia!” Mas ele... Porque se ele não 
soubesse, ele... Talvez ele tivesse a curiosidade de me perguntar! O ato dele nã... 
Mudar de conversa, pra mim, pra um bom entendedor, achei que ele sabia!  
 
PF – Entendi! Ainda mais numa relação tão alinhada, quanto o senhor tinha com ele, 
né? Vocês tinham...  
 
EO – Não tinha dúvida...  
 
PF – Uma sintonia boa! 
 
EO – É verdade! 
 
PF – Sim senhor! E... Aí eu não posso deixar de perguntar, muito embora o senhor já 
tenha respondido em outras ocasiões... É... Não houve conversas sobre valores, né?  
 
EO – Não! 
 
PF – No final... Nem no final... É que MARCELO faz... Tem referência em agosto de 
2010, não é...  
 
EO – 08:00 – Não! 
 
PF – Tão próximo do final...  
 
EO – Não houve! 
 
PF – Já haveria...  
 
EO – Não houve! 
 
PF – O senhor já teria sinalizado algum valor e houve um ruído porque não era aquilo 
que... Que MARCELO queria ter passado! 
 
EO – Não houve! 
 
PF – Não... Não, perfeito! É só porque daí... Eu perguntar de novo! Tá! E... Questões 
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de interesse da Empresa no... No âmbito do... Dos serviços! Houve algum último 
alinhamento com ele? Porque o MARCELO faz algumas pautas também e ele inclui 
lá: BELOMONTE que já... Aí já havia...  
 
EO – BELOMONTE? 
 
PF – Isso! 
 
EO – Pronto, BELOMONTE! Ah... Desculpe... Foi feita essa pergunta e eu terminei 
não... Não dando a re... BELOMONTE, é... No fun...  
 
PF – É... Que agora a gente já está em 2010, então já... Final de 2010... Já é... O 
projeto já existe, então porque eu vejo discussões de BELOMONTE desde 2006... De 
2007... Mas, quando ele começa a... A acontecer de fato é 2010! 
 
EO – É... O... Eu vou, talvez, fazer um preâmbulo rápido! Pra haver compreensão!  
 
PF – Perfeito! 
 
EO – É... No início... Antes do Governo LULA, já no final do Governo FERNANDO 
HENRIQUE, eu ainda como Executivo, eu sinalizei, pra o nosso pessoal, a 
importância da gente estudar é... Alternativas de qual seria o rio e a barragem, é... A 
hidrelétrica, vamos dizer assim, onde, num programa, porque eu percebia que ia ter 
de uma... De concessão nessa área energética, que valeria a pena a gente se 
aprofundar, e se antecipar em relação às outras organizações, mesmo que ele 
tivesse de fazer um investimento pra obter todos os dados pra fazer esse estudo. E 
isso nós começamos. Chegamos à conclusão que era o Rio Madeira, e no Rio 
Madeira iniciar pelo empreendimento é... Do... De Santo Antônio... É... Nos 
aprofundamos, estudamos aquele empreendimento, chegamos a investir cerca de 
quase 300 milhões naquela época pra poder ter... Nós... Nós tínhamos tranquilidade 
que era difícil ter uma outra Organização que tivesse condição de competir com a 
gente! Precisava de um tempo enorme pra chegar com a competência que nós 
chegamos! A solução técnica! Tavam trazendo pela primeira vez... Utilização no 
Brasil de um tipo de turbina... Turbina bulbo que é aquela que pega, vamos dizer, a 
partir do fluxo... É... De água... É... Na superfície do rio, vamos dizer assim! E não 
aquela que usa aquelas bacias ime... Imensas... Aqueles lagos imensos e que a 
água vai pelo ver... É pelo... Pelas comportas e, vamos dizer, passa pelo gerador, 
etc... Não é esse tipo, é outro tipo! Que nunca tinha sido aplicado no Brasil! Então 
tudo isso nós fizemos... Que a... A DILMA nos criou um problema seríssimo porque 
ela queria se envolver num problema técnico! Uma MINISTRA... É... Um negócio 
inconcebível, mas... Vamos lá! Mas... O... Esse foi o primeiro ponto! Aí, 
BELOMONTE foi estudado, aquele rio também, lá, e chegamos à conclusão que os 
problemas ambientais e as questões de BELOMONTE eram muito mais complexas e 
era uma energia mais cara em relação a SANTO ANTÔNIO! Então, o Brasil tá 
precisando de coisas mais rápida, mais simples e mais baratas! Então a nossa opção 
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foi essa! Concentrar nisso! (11:59) Dito e feito! O programa de concessão, já no 
Governo FERNANDO HENRIQUE, nesse problema, já começou a... A ser... E foi 
aprovado depois pelo Governo LULA, até porque o Estado não tinha mais condições 
de fazer esse tipo de obra! E aí houve a concorrência, e nós ganhamos a SANTO 
ANTÔNIO! Depois houve JIRAU, perdemos que foi um... Um negócio é... Que foi pra 
a gente perder, aí veio esse outro a... E quem foi a responsável por isso foi a... A... A 
MINISTRA DILMA! Sem dúvida, e ela explicitou isso! Porque ela queria ter uma outra 
empresa, que não a que tava em SANTO ANTÔNIO, no programa de JIRAU! Não 
interessa o motivo, não é o caso aqui agora! Mas isso aí, cheguei a fazer uma carta 
pro Presidente! Disse umas diversas verdades que precisava ser dito, com todo o 
respeito claro, independente da relação, tem um problema de... De autoridade que eu 
tenho que ter o mínimo! Aprendi isso é... Na vida! O respeito é importante, é 
fundamental! É daí que vem a disciplina e a consideração de tudo! Aí depois disto, 
veio BELOMONTE. Eles ia lançar BELOMONTE e tal, e aí nós tínhamos já alguns 
estudos, não todos, e começamos a perceber que a MINISTRA tinha montado um 
programa todo de edital que, no fundo no fundo, ela queria manipular pra que não 
fosse as grandes empresas que tivessem vinculadas no programa desse! Isso ficou 
muito patente! Ela com a... A... A MINISTRA vinculada a CASA CIVIL que era a 
ERENICE, se eu não me engano! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – 14:03 – E eu fui ao Presidente e disse: – “Venha cá, vocês... O Senhor tá a par 
disto?” – “Não!” – “Eu preciso saber qual é a posição de Governo pra saber se eu 
entro ou não entro!” Bom, só isso! – “Porque eu não vou perder o meu tempo!” 
 
PF – Entendi! 
 
EO – É... Mandou que a gente procurasse... Nós fomos... Tivemos, por uma questão 
de respeito a DILMA ,e eu sabia que não podia ser ele, esperava... É... Até que ele 
tivesse feito uma reunião conjunta...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Mas também pude compreender depois que o momento não era adequado e 
podia dar curto-circuito nessa reunião...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Então terminou a gente tendo esses encontros que eu tive um... Um desses 
encontros até que eu fui com o MARCELO! Eu não sei se foi com a DILMA ou se foi 
com a ERENICE, com quem foi! Não me lembro bem se a DILMA já tinha saído pra 
ser candidata! Eu a... Não se... Não sei! Não me lembro bem, mas foi com... Ou com 
uma ou com outra nós chegamos a ter pra colocar essas coisas todas e tomamos a 
nossa posição! Depois de perceber o quadro todo e... Nós não vamos! Pronto! E não 
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fomos! 
 
PF – Sim! 
 
EO – Pronto... Essa foi a linha! Não fomos! Nós e a CAMARGO... E o que é que 
con... É se concluiu? Se concluiu o programa é... De quem ganhou foram as 
pequenas, diversas empresas menores, com a VALE DO RIO DOCE, que o Governo 
exigiu que eles entrassem lá como aporte é que dava a complementação necessária 
pra poder e nós, aí, eu mandei inclusive pra o Presidente uma mensagem dizendo: – 
“Presidente, o senhor tem consciência que esse empreendimento vai ser um 
empreendimento público, é... Feito com orçamento do Tesouro? Isso não é um 
programa de concessão... Não vai ser da forma com que as coisas foram... Tão 
sendo montadas!” Também, se ele não tomou providência, ou não tomou 
providência, não sei... Não tomou!  
 
PF – Uhum! 
 
EO – 16:19 – Muito bem! Porque terminaram o quê? Aí chegando à conclusão na... 
No momento da discussão dos contratos, que era importante a ANDRADE 
GUTIERREZ ser... É... Chamada! E a ANDRADE terminou vindo pra ser a Líder do 
processo! Só que a ANDRADE também chegou à conclusão que se não tivesse a 
CAMARGO e a ODEBRECHT, ela teria dificuldade de fazer aquele empreendimento 
porque ia exigir investimentos em equipamentos, etc... Quando as outras duas já 
tinham tudo isso era somar... Seria muito mais simples tudo... E era um 
empreendimento complexo mesmo... Esse foi o quadro! E aí, nós fomos 
convocados...  
 
PF – Entendi! Hum...  
 
EO – Pra poder fazer parte! Eu não tenho so... Se me perguntar... Eu orientei o 
pessoal o seguinte: “Exija o máximo, porque nós fizemos de tudo pra contribuir! 
Fomos rechachados agora, que eles caíram na realidade, vamos fazer eles 
entenderem que tudo tem um limite!” Isso já com a DILMA! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Esse foi...  
 
PF – E no final... É... O mandato... Houve também discussão sobre a questão das 
SONDAS? Porque ali a questão das SONDAS já estava mais difícil, digamos de 
operacionalização, porque já... Queria se fazer no BRASIL e isso implicava custos a 
mais, enfim... Aí o MARCELO explicou mas... Ele põe em alguns e-mails que 
também era um... Um ponto que ele queria que o senhor tratasse com o Presidente 
no final da... Da... Do mandato dele que era SONDAS! Bem claro! E era essas 
sondas do PRÉ-SAL do... Do... Do ENSEADA! 
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EO – 18:11 – Eu me lembro que...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Eu levei pro Presidente é... Esse assunto... A pedido, provavelmente, de 
MARCELO...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – É... Não me lembro agora em que termos, mas que teve a ver...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Com essa questão de número de sonda, isso eu me lembro, número de sonda 
e de sócio do exterior que tinha a tecnologia...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Eram duas coisas que tavam embutido na minha agenda com ele! Não me 
lembro dos detalhes agora, sinceramente, mas é... Foi o assunto que eu levei, que 
teve a ver com número de sonda, que eu dizia: – “... Esse número de sonda vai 
inviabilizar... ” Esses investimentos foram feitos, por exemplo ENSEADA, se não 
tivesse o mínimo é... De sondas a serem... A executar se inviabilizaria aquele 
investimento porque o Governo não se comprometia em dar continuidade porque 
essas sondas era que quando eles dimensionaram a quantidade era que foram 
viabilizadas os emp... A ENSEADA foi feita em função de um número de sondas que 
inviabilizaria ele... Então isso eu levei não só um problema meu mas um problema do 
setor de um modo geral e outro é a questão da responsabilidade com os sócios que 
se tinha montado. Quer dizer, a tecnologia externa, como no nosso caso a 
KAWASAKI, e outra que isso ia ficar muito mal pro país na forma com que as coisas 
estavam sendo conduzidas. Eu me lembro de eu ter levado esse assunto pra ele 
nessas... Nesse... Sobres esse contexto! 
 
PF – Algum desses dois assuntos, é... BELOMONTE E SONDAS, o senhor se... 
Chegou a tratar com ele quanto, aliás, quando ele já estava fora da Presidência? 
 
EO – 20:00 – Não! 
 
PF – Sondas! 
 
EO – Não! 
 
PF – Porque SONDAS foi um assunto que a gente viu que teve ainda muito problema 
até sair a assinatura pra começar a construção delas no... No... No estaleiro que foi 
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ali agosto... Foi assinada em agosto de 12 e a gente ainda ver o MARCELO muito 
preocupado e provavelmente... Não sei se ele chegou a... A pedir pro senhor tentar a 
ter alguma discussão com o Presidente porque... O Presidente a gente viu... O Ex-
Presidente tinha... Acompanhava aquele projeto ainda, muito embora fora! Por isso a 
minha pergunta pro senhor! 
 
EO – Olha, nem ele me tocou sobre isso...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Nem eu toquei com ele sobre isso depois! O único momento que tive com ele 
sobre BELOMONTE, foi no início...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Que eu dizia qual era a posição do Governo...  
 
PF – SONDAS...  
 
EO – Que eu precisava conhecer...  
 
PF – Não, não, SONDAS... Mas são os dois, são os dois! 
 
EO – É os dois... É os dois 
 
PF – Mas é que eu... Eu especifiquei mais SONDAS... 
 
EO – E SONDA eu tive com ele sobre... Nesse contexto...  
 
PF – Uhum 
 
EO – Depois não voltamos mais... Da SONDA! O que eu voltei pra ele, e não foi uma 
vez, nem duas, foi o programa do ETANOL! 
 
PF – Tá! 
 
EO – Esse, eu levei! Um... Re... Olha, reflito, eu levei uma vez a ele SONDA! – 
“Presidente, aquelas minhas preocupa... ” Levei! 
 
PF – Ótimo! 
 
EO – Levei: – “Presidente, aquelas minhas preocupações continuam, tão agora, mais 
do que nunca, se consolidando! O senhor precisa... Isso vai respingar no senhor! 
Não vai ficar no Governo DILMA não! DILMA suces... É uma sucessão sua! Foi v... O 
senhor que fez ela, o senhor vai... É... Isso é bumerangue!”, eu me lembro que eu 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 024/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 45 de 91 

 

disse a ele! – “Era bom o senhor se aprofundar se o senhor não tá conhecendo isso! 
Se quiser eu tô a sua disposição, pra poder lhe trazer todos os dados.”, me lembro 
agora disso... Isso... ETANOL é que eu falava com ele todo encontro meu! E os 
encontros eram marcados em função até da pressão que eu tinha sobre o assunto 
ETANOL...  
 
PF – ETANOL! 
 
EO – 22:13 – O que é que quer dizer ETANOL? Era o controle de preço que o 
Governo DILMA fez e que tava inviabilizando o setor em todos os sentidos... E ele foi 
que envolveu eu entrei no programa de ETANOL, investindo mais, a pedido dele! Foi 
aí que eu levan... Ei pra ele! – “Presidente, eu tô nisso porque o senhor pediu!”, 
claro... Eu não... A responsabilidade é minha como empresário... Eu... Se eu tomei a 
decisão é problema... Mas eu... É o senhor tem aí... Fo... É sua sucessora... Ela 
estava no Governo apoiando, como é que controla? Ela sabe que isso que ela tá 
fazendo, ela tá destruindo... ”, eu... Me... Isso eu sei que ele ficava uma arara, e eu 
comecei a perceber que a decadência da influência no primeiro ano eu... Eu ainda 
achava que tinha, no segundo ano eu passeia a ter a certeza que ele já não tinha 
mais...  
 
PF – Nela? 
 
EO – Aque... Não tinha! Não tinha, ou me enrolou! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Mas não acredito sinceramente...  
 
PF – O que na sua percepção era...  
 
EO – Na relação que eu tenho com ele, não acredito que... Acho, pelo que eu sei, 
das informações... Ele agiu! Ele agiu, mas infelizmente não teve... A força...  
 
PF – Sucesso... 
 
EO – E o sucesso pra isso! Entendeu? 
 
PF – É... É... Isso que o senhor se lembrou das sondas, o senhor se lem... Se lembra 
especificamente algo que... Que... O momento é muito difícil de perguntar mas... 
Algum problema específico que o senhor levou... Eu não entendi que o senhor já... Já 
tinha levado pra ele antes problemas gerais! Mas aí o senhor fala: – “Isso vai 
respingar no senhor!” O senhor... Re... Levou pra ele de novo os mesmos problemas, 
o senhor se recorda? 
 
EO – O mesmo problema! – “Aquilo que eu levei pro senhor tá se confirmando!” 
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PF – Entendi! 
 
EO – 24:04 – “É importante o senhor verificar, porque isso vai respingar no senhor!” 
 
PF – O senhor se recorda de se... Também se tinha al... Havia algum problema pra... 
Pra... Pra assinar se tava próximo da assinatura? O senhor se... Tem alguma...  
 
EO – Não lembro! 
 
PF – Não... Não, tá! 
 
EO – Não me lembro! 
 
PF – O lapso temporal... É... Dessa segunda, o senhor não... Vai lembrar? 
 
EO – Foi no primeiro ano... É... Ele já não... Não mais no mandato! 
 
PF – Não mais! 
 
EO – Foi no primeiro... Se foi... Em que época... Eu...  
 
PF – Certo...  
 
EO – Provavelmente ali pelo final do primeiro semestre, por aí... Entendeu? 
 
PF – Tá! E...  
 
EO – Agora, o que eu... Isso eu... O que eu levei, várias vezes pra ele, foi o assunto 
do ETANOL. E aí eu tinha um hábito, que eu aprendi também, que... De levar uma 
agenda escrita...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Pra tudo... Pra, seja pra quem fosse... Meu encontro com um cliente, com uma 
autoridade, etc... Eu levava uma agenda! Nós fomos formados, eu fui formado dessa 
forma! Porque nã... É... Uma sinal de respeito porque eu... E... De... Dar valor ao 
tempo do outro, porque eu levando a agenda... E à medida que eu vá falando sobre 
cada item...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Cada item que tá ali escrito se... O... A... O cliente, a autoridade quiser tomar 
nota de algum compromisso que assumiu comigo, de alguma providências que ele 
precisa tomar, de algum alerta... Ele tem ali no papel, ele vai botando naquele item... 
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Facilita a vida dele! Então sempre foi feita... Então eu fazia minhas agendas quando 
eu ia e ele tava no man... Depois que ele saiu do Mandato, eu levava num 
bilhetezinho... Por exemplo: aqui ó... Eu vim qui sabendo...  
 
PF – O senhor trouxe uma agenda pra mim? Não? 
 
EO – 26:00 – Não trouxe a agenda, mas trouxe o endereço... Trouxe o endereço... 
Com quem eu ia estar... Quer dizer, então é um hábito, vamos dizer, meu... A 
agenda, infelizmente... Se fosse a iniciativa minha, eu trazia! 
 
PF – Sim, sim... É... Do... Do ETANOL, a gente até ia fazer uma pergunta, mas o 
senhor já adiantou! 
 
ADV – Dava uma cópia...  
 
EO – Hein? 
 
ADV – Dava uma cópia da agenda pra pessoa...  
 
PF – A gente tem aqui exatamente o que que ele pediu de informação! Sim, sim! 
 
EO – É, dava uma cópia da agenda pra pessoa, exato! 
 
PF – Eu vou perguntar! E o senhor... O senhor ainda... O senhor levou ao... No caso 
o ETANOL e uma vez a questão da SONDA! Alguma outra questão de Governo que 
o senhor levou pro Ex-Presidente enquanto ele, aliás, quando ele era... Não era mais 
Presidente? Fora essas duas! 
 
EO – Eu levei um assunto... Levei um assunto que era a... Me lembro... Foi umas... 
Eu levei vários assuntos pelo menos no primeiro ano, levei! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – Por exemplo: a DILMA queria fazer uma primeira visita a AFRICA pela África do 
Sul! Eu disse: – “Chefe, ela vai destruir tudo que o seu Governo fez! Não dá pra 
começar pela África do Sul! Pode ir também na África do Sul, não tô dizendo que não 
vá! Agora, iniciar a primeira visita da DILMA na África pela África do Sul? Você tá 
dando um tiro em vários países... Que são países que tão aí numa relação comercial 
com o Brasil... É... Diferenciada! O Senhor precisa agir!”, e esse, por exemplo, foi 
invertido!  
 
PF – Entendi... 
 
EO – Primeiro passou em Angola, depois foi pra Moçambique, depois foi pra... Houve 
uma inversão... 
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PF – Reve... Reverteu-se! 
 
EO – Reverteu-se... Ele agiu! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – 28:00 – Porque isso ia ser péssimo! E a diplomacia de DILMA era uma 
diplomacia complicada... Às vezes... Essa praia... Essa área do ITAMARATY aí do... 
Nesse período do PT foi uma área... Foi um momento complicado... 
 
PF – Algum outro assunto? É... É... Eu digo... Aliás... Não vou nem perg... Nem 
perguntar! Algum outro assunto... Eu tenho... Eu tenho a... Alguns assuntos aqui 
em... Em questão, eu vou... Vou mencionar os assuntos... Talvez...  
 
EO – Perfeito! 
 
PF – O senhor... É... Questão de BIODIESEL... É questão de GÁS NATURAL... O 
senhor chegou a falar com ele alguma coisa com relação a esses... A esses 
assuntos? 
 
EO – Não... Fa... É... Fal... Não me lembro...  
 
PF – Já fora do Governo! ETANOL, GÁS NATURAL e BIODIESEL! 
 
EO – ETANOL sim, GÁS NATURAL não me lembro, não acredito! Não tô lembrado o 
que foi! Não saberia dizer... Não acredito! 
 
PF – Porque... A... A... Posso falar do assunto da ruptura? Perai... É... Ninguém me... 
A gente pode concluir, mas eu... Eu... Eu quero a explicação do senhor, porque é a 
melhor... No... No caso! O senhor acho que é... Até só o senhor pode dar! Porque 
ainda podia se ir a ele? A ODEBRECHT ainda podia ir a ele pra questões de 
interesse da... Da Organização, enquanto ele não era mais Presidente? 
 
EO – Porque era uma forma... Nós... Eu por exemplo, entendia que ele tinha uma 
ascendência...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Junto a DILMA; e meu diálogo com DILMA não era um diálogo... Eu não estava 
procurando mais ela, porque se eu procurasse ia ser difícil eu interromper... Eu 
precisava era que MARCELO tivesse um encontro com DILMA e eu sei as 
características dela...  
 
PF – Uhum... 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 024/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 49 de 91 

 

 
EO – É autossuficiente, é autocrática! Eu não tô dizendo outros valores dela não! Eu 
tô olhando o lado que prejudicava ela na relação de confiança com... Seja com o 
empresariado, seja com os políticos, seja com todo o mundo! Era uma pessoa difícil, 
difícil... Porque ela era a dona da verdade! Era difícil de...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – É eu par...  
 
 
 

ARQUIVO “DEPOIMENTO – EMILIO – PARTE 4.MPG” 
 
EO – 01:30:57 – Eu deixei de conversar essas coisas com ele a partir do momento 
que eu percebi que ele não tinha, ou mais força, ou não tava querendo se desgastar, 
ou tava já na fase de me enrolar, quer dizer... Então eu... Deixei! 
 
PF – E isso foi quando o senhor percebeu que ele perdeu a ascendência sobre a ...  
 
EO – Exatamente, já foi no segundo... Olhe...  
 
PF – 2012...  
 
EO – Segundo semestre... 2012 em diante eu pude perceber isso claramente já... 
2013... Eu... A... O... A... Um outro assunto eu levei... Aquele assunto do... Do... 
CORINTHIANS...  
 
PF – Do Estádio! 
 
EO – Do ESTÁDIO! Por isso que eu ... Aí eu vou me lembrando...  
 
PF – Sim senhor! 
 
EO – Entendeu? Então do CORINTHIANS por quê? O CORINTHIANS, vocês 
conhecem... 
 
PF – Não... Pode entrar no que você vai entrar... Não, é porque... É... Porque assim... 
A gente... A gente consegue também perceber essa... Essa... Esse marco entre mais 
ou menos 2012... Ali... Posso só fazer um... Uma... Claro, imagine chefe... E eu 
ente... A minha pergunta foi por que se levava ao Ex-Presidente assuntos! O senhor 
entendeu e respondeu da maneira que eu queria! Então eu faço outra pergunta: O 
que credenciava a Empresa poder falar com ele ainda? Digamos...  
 
EO – Minha relação com ele! Não era a Empresa...  
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PF – Apenas? 
 
EO – 01:30:18 – Não era a Empresa! 
 
PF – Apenas a sua relação? 
 
EO – Só! 
 
PF – O ALEXANDRINO quando foi ouvido, ele fala que uma assunto que se discutiu 
quando ele estava saindo da Presidência é... De que forma a Emp... A Organização 
ainda ia ajudar o Presidente?  Tem até um e-mail que ele... Que eu perguntei o que 
diz esse e-mail... Ele falou que era... “PA” é um plano de ação da Empresa, quando 
você se refere, né? 
 
EO – É! 
 
PF – Mas ele falou que aqui seria até um PLANO DE APOSENTADORIA...  
 
EO – (RISOS)  
 
PF – Ele falou... Porque era o assunto que seria discutido com o Ex-Presidente! O 
então Presidente, próximo a ser Ex-Presidente... É... Houve é... Tratou-se disso? O 
senhor tratou disso com ele? Conf...  
 
EO – Ah, tratei! Como tratei dos outros todos, por exemplo FERNANDO 
HENRIQUE...  
 
PF – Sim! 
 
EO – Eu procurei conversar com ele a partir duma decisão dele de criar um instituto, 
que depois se... Evoluiu pra uma fundação, etc...  Esse aprendizado que eu tive...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – E qual era a forma de ficar o Instituto, que depois virou Fundação, 
autossustentável? Então, aí já era o quê? Algo que eu achava que ele podia fazer 
pro País... Pra o empresariado trazer... Com ele queria trazer pessoas de fora... Quer 
dizer... Isso era bom pra Organização, isso era bom pro Brasil... Bom pra todo o 
mundo! Então, nós ajudamos e hoje temos tido contato com várias pessoas que tem 
sido convidado pra fazer entrevista, curso, etc... Lá no INSTITUTO FERNANDO 
HEN... No... Na FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE e tem sido muito útil pra 
Organização! 
 
PF – Entendi! 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 024/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 51 de 91 

 

 
EO – 01:34:09 – Aquele programa que ele montou lá, foi muito bem montado, pra 
caracterizar a inflação brasileira, como foi aquele... Quando... Vocês já devem ter 
visto aquela apr... É um negócio muito bem montado aquilo! É didático! Várias 
pessoas... Eu já mandei meus filhos inclusive! Meus netos... Alguns netos pra irem lá 
pra terem a oportunidade de ver e conhecer um pouco na... Na realidade a partir de 
uma realidade nossa... Pronto... O outro... Teve um dia que eu perguntei a ele: – 
“Chefe, você já pensou sobre o seu programa futuro, o que que você vai fazer?” 
 
PF – Isso no final do mandato dele! Né? 
 
EO – Exatamente! E eu já... Eu fiz provocações disso! Fiz! Ele disse: – “Ainda não é 
hora!”, eu disse:– “Essas coisas se planeja com antecedência!”, – “Ainda não é hora!”  
 
PF – Entendi! 
 
EO – Mas aí depois nós con... Tão... Ajudamos a ele a montar o INSTITUTO, ele 
não... Não comprou... Eu quis é... Mostrar a ele que eu... A... O certo seria via 
Fundação, pela experiência que ele tido do programa do FERNANDO... Ele não... A 
decisão foi pelo INSTITUTO... Então, algumas coisas... Mas nós... Então procura ver 
um grupo de pessoas que podem criar um fundo pra tornar isso autossustentável... 
Aonde vão ser as outras receitas... Ah, você vai fazer palestra no exterior... Etc... 
Etc... Tu... Tudo isso foi, vamos dizer, conversado e contribuído e nós, inclusive eu 
sinalizei pro nosso pessoal:– “Olha, naqueles países que nós temos, vamos ajudar! 
Por que não?” Ele vai reforçar, precisamos? Não, mas vai ser algo que vai agregar 
pra a gente imagem e outras coisas mais pelo que ele representa... Em determinados 
países na África? É! Na América Latina? É! Então porque não, não tarmos 
engajados? Então vamos ver dois, três, quatro empresas que tejam trabalhando 
naquele país... E a gente como ajudar a viabilizar uma palestra dele se ele tá já 
montando esse negócio! Isso foi feito! Em vários momentos, e aí foi uma tarefa que 
eu encarreguei o ALEXANDRINO! 
 
PF – 01:36:35 – ALEXANDRINO! É... Vê se o senhor concorda comigo... Tem um e-
mail do MARCELO pro Líder de vocês na Venezuela, não sei se era... Mas que 
atendia a Venezuela: EUZENANDO, né? 
 
EO – EUZENANDO! 
 
PF – É que entra até nessa... Nesse contexto de pagamento de viagem e palestra, e 
do porquê o senhor fala que não era necessário, mas era um reforço... Pra... .pra 
imagem da Empresa, mas não era imprescindível pro sucesso da Empresa naquele 
país... 
 
EO – Não era! 
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PF – E por sua vez encontraram uma ju... Uma justificativa, dentro da postura da 
Empresa do porque isso era jus... Era necessário pra pagar a LULA com recibo, 
enfim...  
 
EO – Perfeito, perfeito! 
 
PF – Perfeito! É... E-mail diz: 25/05/2011 – do MARCELO pro EUZENANDO – “meu 
pai acha que seu discurso justificativa para HUGO CHÁVEZ quanto a palestra de 
LULA deve ser até mais curto do que falei ontem... Basicamente que estamos 
ajudando o LULA com palestras para ele arrecadar algum dinheiro... ”, isso era uma 
síntese do que o senhor me falou... 
 
EO – Eu não...  
 
PF – De certa forma! 
 
EO – Eu não diria... Aí é... É a forma...  
 
PF – De MARCELO falar...  
 
EO – De MARCELO... Não é a minha forma...  
 
PF – Sim... Sim...  
 
EO – Entendeu? 
 
PF – Sim! 
 
EO – Eu não fazia dessa forma, quer dizer... Eu não agia olhando essa linha! 
 
PF – Uhum...  
 
EO – Quer dizer... A linha pragmática... Meu pai era um homem conceitual... O Emílio 
era... Eu sou... Bastante conceitual, mas sou mais pé na terra também! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – 01:38:09 – MARCELO é só pé na terra! Quer dizer... São caracte... São 3 
gerações de perfis diferentes! 
 
PF – Sim! 
 
EO – Vocês tão me entendendo? 
 
PF – Sim! 
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EO – É uma maneira dele encarar! 
 
PF – Sim! 
 
EO – Quer dizer, ele vai no...  
 
PF – Sim! 
 
EO – No... Não é isso pra mim que tem valor! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – O que tem valor é que ele tá fazendo um bem pra ele, ele tá fazendo um bem 
pro Brasil, ele está fazendo um bem pras empresas que lá tão trabalhando... Então, 
eu encarava desta forma! E eu tava sendo útil a ele ser feliz e ser útil! É a minha 
maneira de...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – De olhar era essa! 
 
PF – relação do ganha-ganha, né? 
 
EO – Ganha-Ganha!  
 
PF – Em todos os sentidos...  
 
EO – Exato... Em todos os sentidos!  
 
PF – 360 graus...  
 
EO – Sempre... Sempre... Sempre... Essa era...  
 
PF – Sim, senhor... Negócio bom era pra todos, né? 
 
EO – Só existe negócio bom quando é pra todos! 
 
PF – Sim... É... E...  
 
EO – E por exemplo a relação de LULA com... Com CHÁVEZ: Era um momento que 
CHÁVEZ tava precisando de algum reforço. LULA tinha prestígio lá! Então... Somava 
ao contribuir lá, tava reforçando a gente! Era decisivo pra nós? Não! Agora, o 
pragmatismo, vamos dizer, de MARCELO... Ele fazia essas colocações que dá... 
Que no fundo, no fundo, é como eu disse: O ideal era pegar Norberto, Emílio e 
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Marcelo e botar num liquidificador... Seria o ideal, mas infelizmente isso não é 
possível ser feito! 
 
PF – Com certeza! Ainda na... Puxar um gancho do que o senhor falou... Ali 2012 o 
senhor começa a perceber que ela... Ele não tem mais ascendência sobre a... Sobre 
a então Presidente... É... O senhor falou que viu isso também de outras pessoas 
quando... O senhor compreendeu isso... Pode... Estaria essa... Essa percepção que 
o senhor havia... Estava tendo, que ele estava perdendo a influência sobre ela... É... 
O senhor viu a nomeação da GRAÇA também como um grande movimento de... De 
perda da... Da influência do Presidente sobre ela... Do Ex-Presidente sobre ela? 
 
EO – 01:40:27 – Não... Não era aí que eu via não! 
 
PF – Não? 
 
EO – Não! 
 
PF – O senhor via de onde? 
 
EO – Porque se botasse GRAÇA e desse a... A solução na... Nas linhas mestras 
dele...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Tudo bem! E... Agora...  
 
PF – Mas... Não... Não se deu então? 
 
EO – Não se deu! Então, eu valorizo muito mais a linha de... Daquilo que foi um 
Governo onde ela fez parte! Quer dizer, o que eu dizia a ele... – “O que eu tô 
surpreso, Chefe, é que ela fazia parte do se... É que não foi um negócio... E seu 
estilo não é... Não é autocrático quanto o dela, quer dizer ela estava em... 
Comprometida... Envolvido nas decisões que foram dadas de governo! Ela não pode 
fazer essa... Não deve! Poder, ela pode fazer tudo o que ela quer, agora... Cabe, lhe 
cabe, você chamar aos brios! Eu chamaria! Porque não é que você teja interferindo 
no seu sucessor! É um sucessor que participou daquelas decisões e que não ter a 
continuidade e ter a ruptura brusca dessas coisas, como aconteceu... Desse controle, 
destruindo as Empresas de ETANOL todas...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Onde vocês pediram a essas empresas... Não ter nem uma consideração de 
encontrar qual a solu... Ó, o meu problema é esse... Vamos botar na mesa... O meu 
problema é esse... O problema... E aí encontrar a solução que pudesse resolver e 
contornar tudo... Quer dizer, você tem no mínimo um compromisso moral, então eu tô 
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vindo aqui com legitimidade lhe pedir isso!” 
 
PF – Esse é um assunto que... Que é... É... Essa situação inteira, ela é tão complexa 
que a gente precisa ouvir cada... É como se fosse uma pedra preciosa... Cada 
pessoa tem um... Um lado, e a gente vai tentando entender o contexto... Então, de 
alguma... Em alguns momentos eu posso até colocar coisas que nos foram relatadas 
e pra ver a sua opinião e o seu ponto de vista porque o seu ponto de vista...  
 
EO – 01:42:33 – Perfeitamente! 
 
PF – Era muito importante Dr. EMILIO... É... Nos foi relatado exatamente que em 
algum momento houve essa ruptura e que algumas pessoas percebem sinais porque 
ele tá de um lado, outras pessoas percebem outros sinais... Porque até então quando 
ele sai da Presidência, e coloca uma sucessora que ele avalizou, né? Ela só entrou 
porque ele avalizou... Isso é...  
 
EO – Sem dúvida...  
 
PF – Pesquisas do... Do... Do... Do próprio PT falaram que a pessoa que ele 
colocasse seria eleita! 
 
EO – Exatamente! 
 
PF – É... Tamanha a popularidade...  
 
EO – Cabo de vassoura como...  
 
PF – Exatamente, ele elegeria qualquer pessoa...  
 
EO – Antônio Carlos fez aqui na Bahia, perfeito...  
 
PF – Sim senhor! Então assim... Logo que ele saiu, ele continuou é... É com poder 
entre aspas e continuou comandando as coisas... E aos poucos a Presidente DILMA, 
ela foi fazendo essa ruptura, ela foi guinando e... E tomando autonomia e cada vez 
menos... É... Se deixando influenciar pelo Ex-Presidente, que todos entenderiam 
que... Que seriam duas gestões... Que seriam é... É... Caminhariam juntas e de 
repente se fez uma guinada que surpreendeu a muitas pessoas, né? E o PALOCCI 
nos... Nos colocou isso... É... É dessa ruptura, né?... Então a gente que... Eu gostaria 
de solicitar ao senhor, se o senhor pudesse explicar, como foi perceber essa ruptura 
do ponto de vista do senhor, porque é, por exemplo, o PALOCCI nos colocou que a 
saída de GABRIELLI, que era LULA, pra entrada de GRAÇA, que era DILMA, foi um 
ponto ali, pro PALOCCI, marcante que ele falou assim: – “aqui começou a 
descambar... Aqui...”, porque GRAÇA respondia a DILMA, né? Por mais que LULA 
ainda... De... Exigisse esse... Solicitasse – “Eu gostaria saber atualização disso, 
daquilo”, mas a GRAÇA era uma pessoa do outro lado, né? Então assim, eu gostaria 
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de saber do senhor se o senhor percebe dessa forma, ou não, o que o senhor tem a 
colaborar com... Nesse sentido! 
 
EO – 01:44:36 – É... Dentro do espírito de colaboração...  
 
PF – Sim senhor...  
 
EO – E sinceramente, a forma com que nós tamos trocando ideias aqui... Eu vou é... 
Sujeito até a vocês ficarem com uma certa, vamos dizer, dúvida a respeito do 
EMILIO, eu vou correr esse risco...  
 
PF – Imagina...  
 
EO – É... Eu nunca, durante todo o período de mandato dele, nem depois, eu via 
preocupações dele com essas questões na PETROBRÁS... Do Presidente... O que 
eu via, e que era de uma forma desajeitada e incompetente, da estrutura dele, e 
dele... Foi o tratamento no que diz respeito a uma coisa boa que eles, até certo 
ponto, não se destruiu porque terminou se salvando agora no... Já no Governo 
TEMER, que foi o programa do PRÉ-SAL... Quer dizer... A forma com que foi 
colocado aquele negócio ali foram... E eu sei que quem fez cabeça dele foi DILMA! 
Que é uma cabeça deformada! Então, é... Ele... Eu não... Ele tava olhando outras 
coisas e atendia... E queria muitas vezes atender a muitas pessoas ao mesmo tempo 
e deformava... A... É... A decisão dele criava monstros. Este foi um monstro que foi 
criado pelas interferências de interesses ideológicos, etc... De uma gama... Do... 
Presidente da PETROBRÁS, na época, da DILMA e de vários outros... E... Ele é 
responsável? É, porque ele tomou a decisão final! Isso é que eu... Que tava 
querendo colocar pra vocês... Que é importante... O... Não acredito... Repare, é 
visível que na hora que você tem uma pessoa que é mais alinhada com LULA, que 
era o GABRIELLI, do que com a DILMA e depois é trocado por uma que é alinhada 
com DILMA e não alinhada com o... O... O Presidente, quer dizer, o Ex-Presidente, 
sem dúvida nenhuma, do ponto de vista é... Visual, vamos dizer assim, é óbvio que 
você teve uma mudança de... Mas, eu conhecendo o homem, não é isso que era 
importante pra ele! 
 
PF – Sim! Mas eu digo...  
 
EO – 01:47:46 – Muito mais importante pra ele era as coisas que ele pedia não 
serem resolvidas...  
 
PF – Sim... Então o senhor... O senhor poderia dar esse...  
 
EO – E que fa... Desculpe... E que fazia parte de um programa que eles decidiram 
em conjunto! Isso eu tenho...  
 
PF – Sei...  
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EO – Conhecendo a cabeça do Homem, posso dizer: Isso, tinha muito mais peso...  
 
PF – Esse... Esse exemplo da... Da PETROBRÁS... Eu só... Vou te falar que foi um 
exemplo que uma fo... Uma... Um Colaborador percebeu! 
 
EO – Eu entendi! 
 
PF – Mas, na opinião do senhor, como o senhor... O senhor falou que percebeu essa 
ruptura, percebeu que em 2012 ali foi o... O último ano que ele ainda... É que as 
coisas... Tanto que o senhor deixou de acioná-lo, né? 
 
EO – Exato! 
 
PF – Levar os problemas a ele, o que o senhor perceberia, do ponto de vista do 
senhor, que pudesse exemplificar, que cada vez ele foi conseguindo resolver menos 
os problemas... Que... Que... Que o senhor parou de levar os problemas pra ele! Ó, 
aconteceu isso: ele... Levei pra ele e ele não resolveu! O senhor consegue nos... Nos 
exemplificar? 
 
EO – Esse problema do... Do ETANOL é a coisa mais óbvia! 
 
PF – O ETANOL, pro senhor foi a...  
 
EO – O ETANOL... Quer dizer... Passou 6 meses, completou um ano, e a cada vez 
que eu chegava ele concordava com tudo, eu sei que ele tomava as providências... 
É... Naquilo que é... E não acontecia nada... Então... Nós levamos dois anos e meio 
sobre controle de preço... Então dois anos e meio não são dois meses e meio que... 
Aí daria o... O tempo seria suficiente pra dizer... Olha, ele influenciou, mas essas 
coisas é... Pra poder dar uma decisão contrária tem sempre um time pra se... 
Acontecer... Não foi... Dois anos e meio é diferente não aconteceu! 
 
PF – É meio man... É mais do que meio mandato! 
 
EO – É mais do que meio! O programa do... Do... Das pla... Das SONDAS, etc... Não 
aconteceu nada! O programa do... Do... Do... Do... PRÉ-SAL... Aconteceu nada! Aí 
vê... Essa escolha pra mim tem mais peso do que a troca de pessoa porque não 
alterou muito... Quer dizer... Estava sendo isso com as pessoas que eram de LULA! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – 01:50:07 – Quer dizer, a troca, não mudou nada, ao contrário, ela só fez dar 
continuidade em tudo! 
 
PF – Permaneceu...  
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EO – Permaneceu...  
 
PF – Parado! 
 
EO – Exatamente! 
 
PF – O senhor falava... Entendi! 
 
EO – Entendeu? É essa a minha leitura...  
 
PF – Sim... Sim... Sim... 
 
EO – É mais nesse sentido... Agora, é visível, claro... Não deixa de ser uma 
sinalização até pra ele...  
 
PF – Sim... É exatamente...  
 
EO – Aí sim...  
 
PF – Nesse sentido... Do ponto de vista...  
 
EO – Aí, é...  
 
PF – Do lado de lá...  
 
EO – Também... Exata...  
 
PF – É uma... É uma... Olha, o gato subiu no telhado, né? O gato já morreu, mas aí 
tão avisando: ó, o gato subiu no telhado, daqui pra frente vamos marcar o território! 
Tanto que ele tenta voltar em 2014, né? 2014 tem algumas... Algumas... Alguns e-
mails, algumas coisa que mostram ele... Chegou a cogitar... Falou: – “Não, eu vou 
voltar, porque eu acho que ela não quer fazer a mesma política que eu tinha”, 
realmente eu acho que do ponto de vista dele... É... É... É... Ele queria o bem do 
Brasil, ele sempre quis o bem do Brasil, ele foi um excelente Presidente... E... E... 
Acho que ele enxergando a guinada que a DILMA deu, ele falou: – “Não, eu quero 
voltar, porque ela tá fazendo besteira!”, né? Com... Com ideologias, né? E, mas daí 
ele não conseguiu voltar em 2014, né? Teve esse... Esse atrito, que eu acho que 
essa ruptura começou em 12, é lógico que não é nada cartesiano, não é nada 
digital...  
 
EO – Perfeito...  
 
PF – É uma coisa que tem um desenho... E daí em 2014 chega um momento que... 
Que realmente teve um ruído ali... Que ele quis ir, mas ele também... Eu não sei se 
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ele chegou a exigir dela que fosse... Eu não sei o que o senhor tem a colaborar com 
relação a esse problema dos dois! 
 
EO – Eu deixei de falar com ele sobre isso! 
 
PF – Deixou de falar com ele? 
 
EO – Ah, sim, porque tem... Tem um limite! Quer dizer: Eu me desgastei muito sobre 
esse assunto, porque ele errou da primeira, e errou mais na segunda! Quer dizer... 
Ele... Eu não defendia...  
 
PF – Que teve um jantar até na casa do seu filho, né, que o senhor foi...  
 
EO – 01:52:05 – É... Fo... Exatamente...  
 
PF – Os senhores conversaram sobre isso...  
 
EO – E também com outros... Outros empresários aí, em outras casas de outros 
empresários... É... No sentido dessas coisas, quer dizer... A nossa preocupação com 
esse quadro todo... Não necessariamente fosse ele a voltar, mas que não tenha... 
Não tivesse a continuidade dela! 
 
PF – Dela...  
 
EO – Hein? Era isso que nós tavamos... Vamos dizer buscando... E era a pessoa que 
podia liderar isso... Ó... Quer dizer... O que aconteceu no segundo mandato era 
previsível, não era algo não previsível, era perfeitamente previsível! 
 
PF – O que tava acontecendo, vocês queriam mudar, né? Tem que mudar! 
 
EO – Isso aí... Não tem... Não tem jeito! E quem que pode mudar isso? – “Chefe, tem 
que arranjar outro! Até que seja de outro partido! Aí... Você já fez tantas coisas 
inovadoras, quem sabe? Tem um candidato aí de outro partido! Faça isso, já botou 
uma mulher, já fez... E a oportunidade que você pode ter!” 
 
PF – Em 2012, pra 2013 o senhor fala dessa perda de influência dele... O senhor 
notou alguma, aliás... Ele sai da Presidência, ele continua a fazer pedidos de apoios 
pra candidatos que ele entendia importantes? 
 
EO – Aí, já não...  
 
PF – Nenhum? O senhor não se recorda? 
 
EO – Ó... Não... Não me recordo... Sinceramente...  
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PF – Nem pra... Pra HADAD em 2012? 
 
EO – Olhe... Se fez, fez pra ALEXANDRINO, pra mim já não fez mais! 
 
PF – Assim que ele... Então, a partir do momento que ele deixa... Ele não fez mais 
nenhum pedido? 
 
EO – Não me lembro... Sincera... Não quero dizer que...  
 
PF – Tá, tá, tá...  
 
EO – Até não tenha...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – Pra mim, entenda... É diferente os pedidos que ele fazia...  
 
PF – Ahan...  
 
EO – 01:54:03 – É... Quando ele tava como Presidente eram pedidos importantes, 
pedidos que tinham...  
 
PF – Entendi...  
 
EO – Se ele fez, fez de uma forma en passant, que eu não me lembro! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Eu não teria... Mo... Seria... Da minha parte... Até não... Não tenho até por que 
eu não dizer que... Se ele tivesse sido... Eu me lembrasse... Por que não confirmar...  
 
PF – Sim, entendi! 
 
EO – Entendeu? 
 
PF – E, por sua vez, o senhor em algum episódio entendeu necessário... É... 
Podemos dizer assim... Quando ele já tava no INSTITUTO, destinar mais recursos 
pra ele... Al... Al... Algum pedido pro senhor pra ele... Pagar mais palestra, alguma 
co... O senhor entendeu algum momento necessário destinar mais recursos ao Ex-
Presidente de alguma forma? 
 
EO – Não, até porque eu achava que ele já tava...  
 
PF – Já tinha o suficiente... Já estava sendo... 
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EO – Achava eu... Pelo que já tinham arrecadado...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – É... E pelo que eles estavam fazendo de palestra, etc... É... Eles estavam com 
a reserva mais do que suficiente pra ter uma tranquilidade! 
 
PF – O senhor... À época...  
 
EO – Assim entendia eu! 
 
PF – Entendi! O senhor chegou a ter o conhecimento à época de... De... De alguma 
forma não contabilizada de financiamento ao INSTITUTO, além de palestras e 
doações oficiais? 
 
EO – Olha, se houve, eu não... Não tenho conhecimento! 
 
PF – Tá! 
 
EO – Viu? E não... Sinceramente... Eu não acredito que tivesse havido porque não 
tinha... É... O que esconder... Porque eram palestras e doações ao...  
 
PF – Uhum! 
 
EO – Acho eu que sinceramente... Porque aí eu já nem mais... E... O pessoal... A 
estrutura do... Do INSTITUTO já tratava diretamente com o nosso pessoal, inclusive 
com ALEXANDRINO e com...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – 01:56:07 – O pessoal direto! 
 
PF – Estrutura que o senhor sabia... PAULO OKAMOTO... Os...? 
 
EO – É, PAULO OKAMOTO, exatamente! 
 
PF – Pessoal que di... Dirigi...  
 
EO – De Direção! 
 
PF – Tá! Talvez voltando um pouco a questão temporal, mas é uma pergunta que 
eu... Tava até aqui pra eu fazer... O senhor fala que ele fez pedidos de apoios pra 
Candidatos dele, de interesse, óbvio, ele chegou a fazer pedidos de apoios pra 
candidatos estrangeiros pro senhor? 
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EO – Não! A mim, não! A mim, não! 
 
PF – Nenhum? 
 
EO – Nenhum, a mim, não! 
 
PF – E se ele fizesse seria só pro senhor na Organização, né? 
 
EO – Porque, 1º lugar... É... Quem fazia era os candidatos diretamente lá! Por isso 
que eu tô... A relação que eu tinha, não precisava vir via LULA... Quer dizer, eu tinha 
uma relação com CHÁVEZ... Quem introduziu essa intimidade do LULA com 
CHÁVEZ fui eu! 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Com o EDU... É... EDUARDO DOS SANTOS, fui eu! É uma relação de 40 
anos! O se... O senhor entendeu? 
 
PF – Entendi! 
 
EO – Quer dizer, desculpe, aí não é falta de modéstia não, mas...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Pra... Haver clareza... Não quero ser tão pragmático quanto MARCELO, mas... 
Pra mais pra ficar claro que...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – Esses candidatos pediam! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – Claro!  
 
PF – E... Havia alguma necessidade de... De...  
 
EO – Olhe... Desculpe...  
 
PF – Aí digo...  
 
EO – Pra ser preciso até porque eu, se eu não me engano, eu disse isso, ou num... 
Algum depoimento... Pra tá no contexto da pergunta do senhor... É... Ou no meu 
relato... Tem a ver com CUBA! CUBA nasceu de um pedido do CHÁVEZ... Quer 
dizer... O trabalho da... No... Do BRA... Da Emp... Nosso em CUBA, foi a partir de um 
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pedido do CHÁVEZ... Do CHÁVEZ... O que foi que eu disse a CHÁVEZ? – “Chefe, 
eu vou buscar lhe atender... Para a gente fazer aquele...” Foi o porto de MARIEL que 
ainda tava...  
 
PF – Ah, tá! 
 
EO – Em cogitação... Aí...  
 
PF – Daí não é de Candidato, né? Não é campanha, mas eu entendi o que o senhor 
quis colocar! 
 
EO – Não! É..aí eu disse... Eu disse... – “O que o senhor pode fazer, é me aju... É o 
senhor pedir a LULA, pra dizer da importância disto, porque facilita o programa nosso 
de andar naque... Nas Instituições... Do... Brasileiras... Da parte que vai do Brasil!”, 
eu dizendo isto a ele... E até certo ponto ele fez... O CHÁVEZ ao LULA, então foi o 
único momento que houve que teve esse vínculo aí...  
 
PF – Então... Entendi... Pra... Pra fechar essa... Essa... Esse assunto que eu trouxe 
com a pergunta, algum momento o senhor participou diretamente, ou com 
conhecimento do que... Do que havia essa rela... Triangulação da... Da... Dos paga... 
Da liberação... De alguma espécie de liberação do Presidente ou do PT para que o 
marqueteiro JOÃO SANTANA atuasse nesses países... Porque a ODEBRECHT 
pagou muitos e por re... Para campanhas que eles conduziram em determinados 
países...  
 
EO – Perfeito! 
 
PF – Não sei se o senhor entendeu a minha pergunta... O senhor...  
 
EO – Entendi perfeitamente! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – Eu vou responder da seguinte forma: 1º... É... Eu não conhecia, apesar de 
baiano... O JOÃO SANTANA, nem a mulher dele! Não conhecia... Vim conhecer 
depois...  
 
PF – Uhum...  
 
EO – Se você me perguntar: Você já teve com ele depois? Nem depois de tudo isso 
que houve, eu tive... Não conheço! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – Se o ver na rua vou conhece-lo por causa da televisão, isso e aquilo! 
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PF – Sim! 
 
EO – Os dois, não conheço! Então, esse é o 1º ponto! 2º ponto: É... LULA... Eu 
nunca ouvi falar nesse nome, por parte de LULA! Nunca me pediu! Nenhuma ajuda 
que fosse dada direcionando alguma coisa em relação a ele! Não... Não... Não houve 
isso! É por isso que eu tô dizendo...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – 02:00:20 – Isso não quer dizer que eu tenho consciência que houve... Não sei 
se foi com dele ou da DILMA! 
 
PF – Uhum! 
 
EO – De quem foi isso! Eu sinceramente, eu vejo muito mais o perfil de DILMA com 
isso do que o dele! Não é muito...  
 
PF – Porque dele é só a campanha de EL SALVADOR! 
 
EO – Ele usar marqueteiro? Ele usar...  
 
PF – Foi só a campanha de EL SALVADOR... Do MAURÍCIO FUNES... Que é a 
época que ele era Presidente! 
 
EO – Pode ser... Mas olhe, marqueteiro... Ele usava... Outras pessoas vinculadas ao 
PT! Aí sim... Se fosse alguma coisa que ele... Alguém do PT que ele tinha é... Que 
ele... Pra reforçar, pra não ficar só com PALOCCI, ou ficar só com MANTEGA... O 
ficar só com... Aí é possível! 
 
PF – Tá! 
 
EO – Na... No perfil que eu conhecia dele, entendeu? 
 
PF – Sim! 
 
EO – Muito mais... Eu daria muito mais crédito a isso...  
 
PF – Entendi! 
 
EO – Do que do JOÃO SANTANA... Eu acho muito mais isso característica da 
estrutura...  
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ARQUIVO “DEPOIMENTO – EMILIO – PARTE 5.MPG” 
 
 
EO – Dos operadores... Dos operadores... 
 
PF – Entendi. 
 
EO – É possível até que eles soubessem. Mas ele agir... 
 
PF – Tem esse pedaço aqui, não sei se o senhor acha que vale a pena a gente... 
Ainda não. Tá. Só que esse daqui ele vem daqui, ó... Eu não sei se o senhor acha 
interessante. É que é o MARCELO falando né. Não seria o... Deixa pra depois. Tá 
tranquilo. Ainda voltando... a gente seguiu uma linha temporal, mas agora pontos que 
eu tenha que perguntar talvez vá ficar meio sem sequencia temporal. Se o senhor 
quiser fazer intervalo rápido, alguma coisa. Se o senhor quiser ir ao toalete, alguma 
coisa, se quiser... 
 
EO – Eu por enquanto... 
 
PF – Firme? 
 
EO – A operação pelo menos me deu esse controle maior.  
 
PF – Vai bancar. Tô bancando.  
 
EO – Tô bancando. 
 
PF – Vamos lá. Tem e-mail do MARCELO, dois mil e quatro, que ele fala que o 
senhor havia pedido uma posição atualizada sobre o que já havia sido dado e 
adiantado, e para quem, e o que existia de compromisso para o evento de outubro 
em São Paulo e junto ao DELÚBIO SOARES. Ai ele pergunta, não especificamente 
disso, mas o senhor pedia atualizações do MARCELO de valores ou compromissos? 
Vamos dar praquele, vamos dar pra candidato “x”, candidato “y”. 
 
EO – Eu? 
 
PF – É. 
 
EO – Não.  
 
PF – Pergunta genérica com base no e-mail individual.  
 
EO – E nessa época não era nem MARCELO, era o NOVIS. Em dois mil e quatro? 
 
PF – É. 
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EO – Era PEDRO NOVIS.  
 
PF – MARCELO é nove né? 
 
EO – É. Eu não lidava com MARCELO nessa época.  
 
ADV - Seis. 
 
EO – Hein? 
 
ADV - Dois mil e seis o MARCELO.  
 
EO – Dois mil e nove o MARCELO. 
 
PF – Mas de toda sorte, é porque o e-mail fala “Meu pai me pediu uma posição 
atualizada sobre o que já foi dado e adiantado e para quem e o que existe de 
compromisso junto a São Paulo e a DELÚBIO”.  
 
EO – Só se foi o NOVIS que pediu a ele.  
 
PF – Mas o senhor pedia a NOVIS? 
 
EO – Não. Não pedi. Eu não me lembro.  
 
PF – É porque eu parto do pressuposto que o senhor pede isso é pra usar ou pra 
saber. O senhor não se recorda... 
 
EO – Eu não me lembro nem da... Sinceramente... 
 
PF – Não. Mas tudo bem. É que é tanta coisa e faz tanto tempo também que... não 
tem problema.  
 
EO – Eu tô estranhando aí porque nesse ponto eu sempre fui muito disciplinado em 
não... 
 
PF – Sim, senhor. 
 
EO – Não perturbar... 
 
PF – Sim, senhor. 
 
EO – Porque NOVIS já tinha as dificuldades dele. Se eu facilitasse essas 
dificuldades, entendeu. Então não pense que foi fácil pra NOVIS liderar um 
pragmático. Então eu, com certeza, não ia direto a ele.  



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 024/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 67 de 91 

 

 
PF – Sim. 
 
EO – Aí aquele negócio: alguém, se houve isso, falou, usou o meu nome em vão.  
 
ADV - A empresa é muito atenta... 
 
EO – Muito. 
 
ADV - (Ininteligível). 
 
EO – Ainda mais nessas questões de... que envolvem decisões estratégicas, etc., de 
jeito nenhum. 
 
PF – Só pra eu entender um e-mail, talvez seja útil ou não pra investigação. Teve 
alguma obra no governo LULA referente ao túnel Faria Lima que gerou problemas 
pra empresa? É como o MARCELO fala no e-mail um “pepino” que foi deixado pra 
empresa do túnel Faria Lima.  
 
EO – Não me lembro. Túnel Faria Lima.  
 
PF – Eu também não identifiquei, mas a gente não foi a fundo, mas é... Talvez tenha 
relevância pra outra coisa.  
 
EO – O que houve foi aquele negócio do metrô que nós tivemos, mas não no Faria 
Lima. Aquele acidente que desceu aquele... Que fez aquele buraco.  
 
PF – Sim. 
 
EO – Aí foi um pepino. Claro que foi.  
 
PF – Entendi. Mas não deve ser. Ache aquele e-mail pra mim... Qual? Do fundo. Ah 
sim. Só achar outro e-mail aqui. O senhor diz que...acho que talvez seja o único e-
mail que a gente tem que o senhor escreveu. Mas deve ter sido a sua secretária. 
Que é um e-mail... 
 
EO – Se foi feito por ela, foi ditado por mim.  
 
PF – Só achar aqui.  
 
ADV - Quer um café? 
 
EO – Aceito um cafezinho. 
 
PF – Tem que botar uma palavra chave pra procurar aqui porque senão não acha 
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nunca mais. Eu vou abrir aí a gente deixa ele ler o e-mail. Porque é muito tempo né, 
a nós estamos falando de décadas atrás. 
 
EO – Verdade. 
 
PF – E esse assunto, salvo engano, o senhor já foi até inquirido. Mas eu acho que o 
senhor foi mal inquirido. Nada contra quem fez o outro interrogatório. Mas é muito 
engraçado ver a diferente do jeito de se organizar mesmo, né? O senhor é muito 
mais analógico e o MARCELO é muito mais cartesiano. O MARCELO ele é muito 
mais... Com ele, às vezes, é tentando explicar uma coisa ele dava uma volta toda pra 
chegar no mesmo lugar, mas tem que ser pelo caminho dele. Se não for pelo 
caminho dele, ele não está certo né. Esse e-mail aqui. O senhor consegue enxergar? 
 
EO – (EO lê o e-mail) Vou enxergar sim... “Assunto Revista – Meu Pai...”  
 
PF – (06’20”) Não sei se o senhor se recorda de ter redigido o e-mail, ter ditado.  
 
EO – (Continua lendo em voz baixa) Perfeitamente me lembro desse e-mail. Não foi 
ditado, foi feito manuscrito por mim, dei a minha secretária pra que ela fizesse e 
enviasse. Perfeito. Isso chama-se revista Carta Capital.  
 
PF – Faz referência ao e-mail só pra gente ter no áudio depois. Eu vou ler. O senhor 
quer continuar lendo ou já foi suficiente? Pode deixar esse “negocinho” então. É que 
ele tá espetado ali, se a gente esticar... Eu vou ler em voz alta. É assunto “REVISTA 
VERSUS MEU AMIGO” de EMÍLIO ODEBRECHT para MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT, envio dia 08/08/2012, às 11:01. “Marcelo, iniciei colocando: a) 
importante esclarecer e eliminar ruídos. b) única empresa que já colocou e faz 
tempo. c) importante unidade de interlocutor.  
 
EO – Posso completar isso? 
 
PF – Eu só vou ler inteiro daí o senhor interpreta.  
 
EO – Perfeito. 
 
PF – Não, isso a gente já encontra. Pode ir já, doutor EMÍLIO.  
 
EO – Posso? 
 
PF – Eu leio essas palavras só pra gente poder associar no seu depoimento que e-
mail é esse aqui porque tem muita coisa. “Importante esclarecer e eliminar ruídos. 
Única empresa que já colocou e faz tempo. Importante unidade de interlocutor”. Sim, 
senhor. 
 
EO – Primeiro: houve uma, vamos dizer, um pedido no sentido de se a gente tinha 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 024/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 69 de 91 

 

condição de ajudar no programa da revista. Se nos interessava. Foi um pedido muito 
mais... E aí nesse ponto... Interessa a vocês, vocês têm interesse de contribuir, eles 
tão precisando de capitalizar alguma coisa, etc. 
 
PF – Deixa eu só fazer um adendo: quando uma pessoa do nível dele faz esse tipo 
de pedido, o senhor entende que é facultativo atender? 
 
EO – É facultativo. Pra mim é. 
 
PF – É. 
 
EO – Com certeza.  
 
PF – A relação do senhor... 
 
EO – E assim eu considero. 
 
PF – Entendi. 
 
EO – Eu agia. Quer dizer, ele pode até não ter feito, mas fez. Eu tenho certeza que 
fez. Mas poderia até não ter feito, mas eu agia dessa forma. Tanto assim que eu 
disse a ele: “Olha, quem... O único que já contribuiu com essa empresa fomos nós”. 
Antecipando recursos... 
 
PF – A única empresa que já colocou e faz tempo. 
 
EO – Exatamente. Ao contrário, nós temos um crédito que ninguém tem. Eu me sinto 
livre.  
 
PF – Que é a Carta Capital, a revista. 
 
EO – Exatamente. 
 
PF – Sim. 
 
EO – Pra quê? A gente fazia, muitas vezes na dificuldade, a gente dava antecipado 
aquilo que a gente tinha de balanço, de publicação de balanço, a gente fazia um 
crédito antecipado. Então isso eu disse a ele e saí de lá sem ter me comprometido 
em termos de... Eu disse apenas que ia verificar se ainda tínhamos crédito. Que de 
fato foi confirmado que tinha. 
 
PF – E o “importante esclarecer e eliminar ruídos” é... Se o senhor me permite, 
queria que a gente fosse traduzindo o e-mail na visão de o quê o senhor quis dizer 
com cada frase. Pode ser? 
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EO – Eu não me lembro qual foi essa parte. 
 
PF – Tá. “Importante esclarecer e eliminar ruídos” o senhor colocou. Aí depois o 
senhor colocou... 
 
EO – Talvez aí tenha a ver exatamente com isso. Em termos que de nós já demos, 
os outros não deram, como temos lá em cima, e “ruído” no sentido de não ficar 
alarmando alguma coisa dessa.  
 
PF – Sim, senhor.  
 
EO – Seja ajudar ou seja que nós já ajudamos. Não sei. Lhe confesso aí não saberia 
interpretar nesse momento.  
 
PF – Sem problema. Quando o senhor não lembrar, não tem problema. “Única 
empresa que já colocou e faz tempo”. Com relação ao aporte financeiro. 
 
EO – Exatamente.  
 
PF – “Importante unidade de interlocutor”. 
 
EO – E é verdade. É verdade. E além do mais, depois eu mandei verificar, tínhamos 
crédito ainda. Ou seja, lá. Então não tinha sido amortecido. 
 
PF – Sim. Aí a letra “c”. “Importante unidade de interlocutor”. 
 
EO – Exatamente. O que precisa é ter, isso eu disse a ele, foi o que eu disse a ele, 
chefe, é preciso ter esse... A gente dando, ou não dando complementar, em relação 
ao que nós já demos, é importante que tenha alguém dando unidade nisso. Eu 
cheguei a sugerir a ele quem é que eu achava que poderia fazer esse tipo de 
trabalho, que tinha a confiança de ele e tinha um convívio, que aí é o... Tá no 
parágrafo seguinte.  
 
PF – “André E”. 
 
EO – Exatamente.  
 
PF – Quem seria o “André E”? 
 
EO – ESTEVES. 
 
PF – ANDRÉ ESTEVES. Por que o senhor acha que ele podia ser essa pessoa? 
 
EO – Porque banqueiro mais fácil. Era banqueiro. Então conhecia todos os doadores. 
Tinha confiança por parte de todos os doadores. Porque se fosse um, por exemplo, 
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se fôssemos nós, gerava uma desconfiança dos outros.  
 
PF – Sim. 
 
EO – Principalmente do setor nosso. Aí ele não. 
 
PF – Tinha a confiança também do que receberia. 
 
EO – Exatamente. Tinha confiança também. Quer dizer, achava... Isso aí ele que 
podia avaliar. Achava eu que tinha.  
 
PF – Sugestão. 
 
EO – Exatamente. 
 
PF – Mas ele tinha relação com o presidente a justificar ele tratar esse tema de 
interesse ainda que indireto do ex-presidente? 
 
EO – Não. Sabia que ele tinha, vamos dizer, ele transitava como outros banqueiros 
também, e ele transitava bem. Agora, por isso que foi uma sugestão se foi... Não sei 
nem se foi aceita isso. Não sei nem se foi implementado isso. 
 
PF – Sim. Tá. 
 
PF – Continuo? Sim. Aí na sequência o senhor colocou “meu amigo respondeu: a) 
acabo de ter um encontro com todos os envolvidos”. O senhor se recorda quem? O 
que o senhor quis dizer com isso? 
 
EO – (13’06”) Com certeza foram, porque minha sugestão era que era os mesmos 
que tinham contribuído na formação do fundo do Instituto. Os mesmos doadores.  
 
PF – Os doadores do INSTITUTO. Tá. Letra “b”: “a pessoa credenciada é o André 
E.”. ANDRÉ ESTEVES. 
 
EO – Sim. 
 
PF – É a pessoa credenciada pra ser... 
 
EO – Que eu entendia como sendo... 
 
PF – O denominador comum de... Não, mas quem disse, falou isso, segundo o e-mail 
do senhor, foi ele.  
 
EO – Ah, foi ele já? 
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PF – É. “Meu amigo respondeu...” 
 
EO – Ah, então pronto. 
 
PF – É que tá dividido em duas estruturas. Iniciei colocando eu, o senhor que tá 
escrevendo e depois o senhor numa segunda estrutura: “meu amigo respondeu:”, aí 
a letra “b) a pessoa credenciada é o...” ANDRÉ ESTEVES. Seria então em feedback 
dele. 
 
EO – Dele.  
 
PF – Ele falando pro senhor. 
 
EO – Perfeito. 
 
PF – Certo. Letra “c”. “Todos os contribuintes já concordaram”. “A,” seria Andrade? 
Andrade... 
 
EO – Vai. “A”. 
 
PF – “A, três letras baianas,”. 
 
EO – Que é a OAS. 
 
PF – “já forneceu os três nacionais”.  
 
EO – Que foi os três milhões. 
 
PF – Três milhões nacionais. Então “três letras baianas” é... 
 
PF – Eu acho que é só a OAS. 
 
PF – A OAS. 
 
EO – É. Três letras baianas. OAS. 
 
PF – A OAS. 
 
PF – “Três letras baianas” já forneceu. É a OAS. 
 
PF – “Os outros estão em processo de assinatura do documento e liberação dos 
recursos”. 
 
EO – “Os outros estão...” Certo. 
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PF – Os outros que vão contribuir. 
 
EO – É. Perfeito. 
 
PF – “Peço adiar a solução de crédito que vocês têm da contribuição passada e 
fornecer também os três nacionais”. 
 
EO – Isso ele fez. E eu disse a ele que eu ia ver independente do... 
 
PF – Então apesar do crédito, injetaram mais três milhões? Não, um pedido. Foi 
pedido. Não. Foi pedido. 
 
EO – Eu tinha dito a ele. Vou ver qual é o crédito que eu tenho lá. Se esse crédito for 
de três, como era mais ou menos isso quando foi confirmado, é como se eu já 
tivesse dado. Por que é que eu vou dar novamente? Aí eu tô dando mais do que os 
outros. 
 
PF – Sim. 
 
EO – Pronto. Então eu tenho quase certeza que não foi dado porque nós tínhamos 
um crédito que correspondia, mais ou menos, a esse novo valor. 
 
PF – Aí o senhor... 
 
EO – Eu me sentia quites.  
 
PF – Sim. Aí a última letra é “vou mandar o André Esteves falar pessoalmente com o 
MBO”, MARCELO BAHIA ODEBRECHT. 
 
EO – Exatamente. Perfeito. 
 
PF – Só o registro que eu tenho... 
 
EO – Isso aí de que data foi? 
 
PF – Oito de agosto de dois mil e doze. 
 
EO – Dois mil e doze. Exatamente. 
 
PF – É uma data meio...na linha do tempo, é uma data bem atípica porque, assim, 
em agosto de dois mil doze muita coisa aconteceu. 
 
EO – É? 
 
PF – Em agosto de dois mil e doze foi assinatura de sondas. Quando o senhor fala 
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que o seu amigo havia respondido e-mail “acabo de ter encontro com todos os 
envolvidos” o senhor acredita que fosse os que iriam contribuir... 
 
EO – Não entendi. Desculpe. 
 
PF – O senhor, aliás, no e-mail diz lá: “Meu amigo respondeu: acabo de ter encontro 
com todos os envolvidos”, o senhor acredita que seja que fossem os representantes 
das empresas a contribuir? 
 
EO – Acredito que entraram no INSTITUTO. Lhe confesso que eu não... 
 
PF – Pode ser os que queriam receber e participar do processo? Porque tem reunião 
na data entre LULA, DELFIM NETO, BELLUZZO e ANDRÉ ESTEVES antes da 
reunião do senhor com ele.  
 
EO – Não me encontrei com eles. 
 
PF – Sim. É uma reunião diferente. 
 
PF – Tem que explicar. Três horas da tarde: uma reunião de LULA, DELFIM, 
BELLUZZO e ANDRÉ ESTEVES. Seis horas da tarde: uma reunião dele com o 
senhor.  
 
EO – Certo. 
 
PF – E aí a resposta de LULA no e-mail: “Acabo de ter um encontro com todos os 
envolvidos”.  
 
EO – Olha, essa reunião foi solicitação minha.  
 
PF – Sim. Do senhor com ele. 
 
EO – Pra tratar de assuntos outros. Ele é que “pongou” com esse assunto.  
 
PF – Entendi. 
 
EO – Pronto. Aí o que é que me posicionei e os pontos que ele colocou. Tá perfeito 
aí. Então as empresas, entendi eu, que ele estava conversando com as empresas 
aquelas que contribuíram com o INSTITUTO.  
 
PF – Entendi. 
 
EO – Também não tenho certeza. 
 
PF – É só porque ele... Quando o senhor faz o registro do que ele havia dito. “Acabo 
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de ter encontro com todos os envolvidos...” A gente foi buscar quem poderia ser, a 
gente encontrou essa referência de três horas atrás, da reunião com o senhor, ele 
teve de pessoas ligadas à CARTA CAPITAL e ANDRÉ ESTEVES. Que são as 
pessoas... 
 
EO – Então provavelmente ele já tava tratando desse assunto. 
 
PF – É porque é assim: o e-mail é do dia 08/08/2012. A agenda de encontros do 
LULA no dia 07/08/2012, um dia antes, a gente conseguiu recuperar. Então aqui no 
dia oito de agosto o senhor disse: tive a reunião com meu amigo, tá aqui os pontos, 
eu falei isso, ele falou aquilo. No dia sete tem uma reunião às dez e meia com o LUIZ 
DULCI, às onze MINISTRO MÚCIO, ao meio dia almoço com LOBÃO, às quatorze 
ARMANDO MONTEIRO FILHO, às quatorze e trinta ROBERTO TEIXEIRA, às quinze 
horas DELFIM, BELUZZO e ANDRÉ ESTEVES, às quinze e quarenta e cinco ele 
separa um horário porque ia ter um jogo do Brasil e Coreia do Sul, semifinal, tá 
reservada a agenda dele, às dezessete a GRAÇA FOSTER e às dezoito EMÍLIO 
ODEBRECHT. Então provavelmente o senhor teve esse encontro no final do dia, do 
dia sete, e daí no dia oito pela manhã o senhor se reportou ao MARCELO dizendo: 
“óh, foi assim, foi assim”. E, no e-mail do senhor, o senhor escreve que meu amigo 
respondeu que acabou de ter encontro com todos os envolvidos. Então como o 
senhor cita aqui que ele lhe reportou que a pessoa indicada é ANDRÉ ESTEVES e 
no dia anterior ele teve uma reunião DELFIM, BELUZZO e ANDRÉ ESTEVES. 
 
EO – É possível. 
 
PF – Sim. 
 
EO – Não saberia. Eu entendi que foi... Era os doadores. Esse pessoal que você tá 
se referindo aí são os organizadores, vamos dizer assim. Aqueles que tavam fazendo 
o papel de arrecadação para o destino da Carta Capital.  
 
PF – Mas talvez o ANDRÉ ESTEVES também. Porque se ele já lhe falou que a 
pessoa credenciada pra organizar essa bagunça toda talvez fosse o ANDRÉ 
ESTEVES. Ele teve essa reunião com ANDRÉ ESTEVES.  
 
EO – É. Mas eu acho muito difícil que o ANDRÉ ESTEVES... Ele vai usar o papel 
dele de coordenador e evitar ele dar a doação. Dizer que a doação é dele... Esse daí 
eu conheço. É muito semelhante de MARCELO. 
 
PF – Sim. Tirar dinheiro de banqueiro é difícil. 
 
EO – Tirar dinheiro dali... 
 
PF – É difícil. Eu entendo.  
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EO – Então por isso que eu tô... Esse pessoal que tá aí é mais o pessoal que ajudou 
a viabilizar, vamos dizer, esses doadores darem... 
 
PF – A origem. 
 
EO – Exatamente. A origem e o destino. 
 
PF – Perfeito. 
 
EO – Fazer esse link, vamos dizer assim. É o que eu entendi aí. E eu entendi na 
conversa que ele me deu, me conversou, que eram os doadores do Instituto que iam 
dar. 
 
PF – (20’30”) Perfeito.  
 
EO – Foi o que ele, o que eu pude compreender.  
 
PF – O pedido anterior do qual se originava o crédito que o senhor se refere aqui... 
Sei lá, a contribuição antiga que a ODEBRECHT havia feito pra empresa também 
partiu de um pedido do presidente? 
 
EO – Não. Foi direto, direto da revista pra gente. Que até um companheiro nosso que 
já faleceu, ROBERTO DIAS, entendeu? Que tinha muito boa relação com o pessoal 
da revista. Houve esse pedido e, na época, nós achamos por bem de contribuir com 
o adiantamento. Demos um adiantamento e abater das publicações.  
 
PF – Publicações. 
 
EO – Então foi isso que foi feito.  
 
PF – Eu vou fazer até uma pergunta aberta. Diferente do que a gente tá tentando, 
deixar sempre em assuntos... 
 
EO – Perfeito. 
 
PF – Coisas já registradas. Houve algum outro tipo de pedido semelhante a esse do 
ex-presidente? Completamente desassociado de candidato à campanha. 
 
EO – Não. Dele? 
 
PF – Esse teria sido o único? 
 
EO – A mim foi o único. Que eu me lembre... Não me lembro. Eu sei que houve 
outros, mas não por parte dele. Do passado. GAZETA MERCANTIL, ESTADÃO, 
vários. Houve sempre. Isso sempre foi uma praxe dos empresários que a imprensa 
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sempre teve dificuldade em determinados momentos. Então, principalmente 
determinados nichos, tipo aquele da GAZETA MERCANTIL, era contínuo. Os 
empresários se reuniam e faziam. Então a dedução era das publicações. Então é um 
círculo vicioso. Se a gente dissesse que era um problema das lideranças, problema 
disso, problema daquilo, mas... 
 
PF – Sim. 
 
EO – Mas não era o nosso negócio, apesar da gente estar incomodado de estar 
dando contribuição e toda hora precisando nova, nova, nova porque a causa não se 
eliminava.  
 
PF – Eu fiquei com uma pergunta pra traz ainda, questão temporal, mas acho que 
essa é a última. Até porque é objeto ainda pra finalizar a investigação de outro 
inquérito. A respeito da contribuição da empresa pro filme biográfico do LULA, o 
senhor teve algum papel em liberação de recursos? Opinião que lhe foi pedida dentro 
da empresa? 
 
EO – Eu lhe confesso que houve... Houve duas coisas, eu não sei, qual das duas 
veio a mim, no sentido de eu aprovar. Não me lembro qual foi. A outra eu soube, mas 
soube já... 
 
PF – Depois? 
 
EO – Depois. Uma foi o filme e outra foi o programa da biografia. Qual dos dois eu 
aprovei eu lhe confesso que eu não... Não saberia dizer. E quem também me trouxe 
eu não me lembro. Eu me lembro do evento e desses dois pontos: um me veio pra 
aprovar, que eu aprovei. E o outro eu fui informado. Que teve a ver com biografia e 
com o filme. 
 
PF – Sim. O senhor se recorda de ter recebido algum, aí sobre o filme... 
 
EO – Agora, por ele nada. 
 
PF – Perfeito. A pergunta aqui é se o senhor se... A que eu vou fazer... Se o senhor 
se recorda, dado alguns e-mails do MARCELO que me motivam a fazer essa 
pergunta, é se algum dos produtores do filme... O senhor soube ou chegou ao seu 
conhecimento, foram pedindo valores adicionais enquanto o filme foi sendo feito. No 
caso aqui a referência é o ROBERTO D´ÁVILA. Se ele havia pedido valores 
adicionais pra produção e finalização do filme. Porque o MARCELO fala “preciso 
falar... Avise meu pai”, o ALEXANDRINO fala “acabei de falar”. É por isso que eu 
pergunto. 
 
EO – Não sei. Não tenho a mínima lembrança.  
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PF – É porque é 2009.  
 
EO – Não tenho mesmo.  
 
PF – Eu tô tentando achar alguma coisa com esse assunto aqui, mas... As suas 
reuniões com o ex-presidente foram até quando? O senhor se recorda? 
 
EO – Só uma coisa, até pra facilitar: se houvesse alguma coisa com o ROBERTO 
D´ÁVILA ele falava comigo direto. Que a relação maior de ROBERTO D´ÁVILA era 
comigo.   
 
PF – Se precisasse de valores? 
 
EO – Exatamente. Eu tô achando até estranho isso, entendeu? Tem alguma coisa aí 
que não fecha. Por isso que eu tô... 
 
PF – Entendi. 
 
EO – Pra facilitar. Por exemplo, seria estranho alguma coisa, alguém falar que deu 
um recurso pedido por CHAVES ou pedido pelo presidente LULA, etc... Não é 
verdade. 
 
PF – Entendi. 
 
EO – Quer dizer, não é verdade... Alguma coisa não tá fechando.  
 
PF – As suas reuniões com LULA, o senhor se recorda até quando duraram? 
Digamos, reuniões recentes. 
 
EO – Sinceramente, eu nunca deixei de me encontrar com ele. Se vocês puderem 
abrir um caminho pra eu poder visitá-lo, gostaria imensamente. Não tenho... Eu não 
corro da minha responsabilidade. 
 
PF – Não, não... 
 
EO – Isso aí vocês podem ficar certo. Não vou mentir pra correr da responsabilidade. 
  
PF – Qual foi seu último encontro pessoal com o ex-presidente? 
 
EO – Olha, deve ter sido uns seis meses antes de ele ser preso. Talvez um pouco 
antes. Já tinha algum tempo que eu não o encontrava. Porque aí eu achava que não 
era conveniente pra ele e pra mim... Que não tava num momento que não era bom. 
Aí era preservação dele e minha.  
 
PF – Entendi. Mas seis meses antes houve um encontro? 
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EO – Não, não sei dizer. Com certeza, seis meses antes, não deve ter ocorrido.  
 
PF – Essa janela de seis meses antes não ocorreu? 
 
EO – É. Não deve ter ocorrido.  
 
PF – E antes, digamos... Desde o começo da operação LAVA JATO? Dois mil e 
quatorze em diante. 
 
EO – Tive com ele. Tive com ele sim. Tive com ele no primeiro ano, eu tive com ele. 
Nós não estávamos ainda diretamente envolvidos. A partir... Eu comecei a ter 
preservação, aí evitar de estar com ele, foi a partir do momento que eu tive contato... 
Que eu tive, vamos dizer, a organização partiu pro programa da colaboração. Isso foi 
dois mil e dezesseis. 
 
ADV - Dois mil e dezesseis. 
 
PF – Lembra o mês? A decisão, pela colaboração, final foi do senhor? A palavra final 
dentro da organização pra colaborar. 
 
EO – Ah sim. Claro.  
 
PF – Tá. E o senhor lembra exatamente o mês? Período? 
 
EO – Com muita precisão. 
 
ADV - Fevereiro de dezesseis. 
 
PF – Fevereiro? 
 
EO – Hein? Fevereiro. 
 
ADV -  Depois daquela operação. Aquela segunda operação. Tem a Xepa e tem a... 
 
PF – Acarajé. 
 
ADV - Um pouquinho mais pra frente. Alguns dias depois. 
 
EO – Exatamente o Théo foi convidado numa reunião lá, que eu não o conhecia. 
Você teve lá em Curitiba. 
 
ADV - No mesmo dia. 
 
EO – No mesmo dia.  
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PF – Tá. Trace essa linha temporal, então agora dela pra trás. O senhor alguma 
medida participou, foi lhe dado ciência de atos que a organização estava tentando 
desenvolver pra obstar o andamento da investigação? Sobretudo contra a empresa? 
 
EO – Não sei. Isso aí não tenho conhecimento de que isso... Acho difícil, e muito 
mais com o envolvimento meu. Eu sou... Não sou de estar fazendo esse tipo de 
coisa.  
 
PF – Por isso eu até deixei a parte da pergunta de que foi dado conhecimento dos 
atos.  
 
EO – E não aceitaria isso. Não é por ai não. Sou muito mais de enfrentar as coisas. 
 
PF – Pegue um e-mail... Você tem alguma palavra chave que você lembra? Dois mil 
e quinze. Consegue filtrar por dada? Tá sem data. Na pesquisa não consegue pôr? 
Consigo. Dois mil e quinze? É. Estamos no fim, seu EMÍLIO. 
 
EO – Não se preocupe não. Ainda tem uma hora e meia meu remédio.  
 
ADV – Tá  em casa? 
 
EO – Tá em casa. 
 
ADV – Se o senhor começar a passar mal aqui e levo o senhor na hora... (risadas) 
 
 

ARQUIVO “DEPOIMENTO – EMILIO – PARTE 6.MPG” 
 
 
EO – (0'15'') Mas você já conhecia esse negócio da tecnologia... 
 
PF – Tu não lembra o assunto? 
 
ADV – Não, que o senhor falou, não...  
 
EO – Bota, bota um adesivo aqui 
 
ADV – E aí fica?  
 
EO – Durante quinze dias você vê com um monitor aqui. 
 
ADV – Aí, só vem com o monitor e passa? 
 
EO – Passa. 
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ADV – É o código barra. 
 
EO – Não, não é o código... Foi uma agulha com silicone, mesmo processo de uma... 
De uma... Quando a gente bota a agulha aqui, que é silicone... 
 
ADV – Sim. 
 
EO – Pra fazer acesso. A mesma bota aqui e fica aí. 
 
ADV – Aí ele vem e só passa. 
 
PF – Senhor EMILIO, é, o senhor teve alguma conversa com o ex-presidente, é, pra 
tratar de LAVA JATO? Digo... Sobre o assunto... 
 
EO – Claro que eu tive. Não pra fa... 
 
PF – E não sobre obstruir... Do andamento das investigações. 
 
EO – Não é um problema de eu ter uma conversa pra falar sobre LAVA JATO. 
 
PF – Sim. 
 
EO – Eu apenas tive oportunidade, nesses encontros que eu tive com ele, de dizer a 
ele que eu tava muito preocupado com as coisas como estavam indo. 
 
PF – Sim.  
 
EO – Isso eu dizia a ele. 
 
PF – É o seu, seu, seu filho relatou que o senhor, em pelo menos em três 
oportunidades, que o senhor teria conversado sobre esse assunto com ele. 
 
EO – (01'26'') É possível, é possível. Mas muito mais no sentido de mostrar a minha 
preocupação quanto ao rumo das coisas, isso era muito mais nesse sentido. 
 
PF – Porque, porque assim, tem uma grande quantidade de e-mails que o, que o, 
que o MARCELO analisou junto conosco, que, nos quais, é existia uma grande 
preocupação da ODEBRECHT em avisar o governo que aquilo ali ia acabar 
chegando na DILMA e... E a DILMA, eles até colocaram, tanto ele quanto 
ALEXANDRINO, é como se, de uma forma pejo... Pejorativa, que ela seria até a uma 
autista porque ela não percebia que se... Se eles deixassem a investigação andar de 
uma forma solta, como estava acontecendo, né? É, que ia derrubar ela, ia chegar no 
impeachment, que ia chegar tanto no ex-presidente LULA quanto na ex-presidente 
DILMA. Isso é amplamente relatado nos e-mails e tudo... E o MARCELO nos 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 024/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 82 de 91 

 

comenta que eles tentavam avisar e que ele usava diversos interlocutores. Ele usava 
ALOIZIO MERCADANTE, GILES AZEVEDO... Ele, é, é, como ele relata que no 
começo a relação dele com a DILMA foi um pouco mais conturbada, e a medida que 
foi passan... Passando o tempo, é melhorou, ele relata que inclusive até com ela no 
MEXICO ele esteve, sozinho com ela, e chegou a comentar, falou: "olha, a 
contaminação, né, se, se deixar a gente entrar nesse bolo" é, porque é, é o conceito 
da lavagem de dinheiro, o dinheiro é contaminado, né? As mesmas contas que 
pagaram pra um pagaram pra outro, "vai chegar nela". E ela não acreditava, ela 
achava que isso nunca chegaria nela. Disso que eu tô falando foi amplamente 
discutido com... Tanto com ALEXANDRINO quanto com seu filho. E nesse momento 
ele falou que um dos interlocutores que ele usou pra avisar o governo falou "olha, vai 
dar merda, vai dar merda, se deixar solto assim do jeito que tá vai dar merda..." Que 
foi o senhor. Que em três ocasiões o senhor teria... Não, não numa forma de obstruir, 
mas o senhor até falou "olha, as coisas tão caminhando pro, pro, pro cenário ruim, 
né?” 
 
EO – (03'36'') Primeiro... 
 
PF – Sim. 
 
EO – Não foi MARCELO nem ninguém me pediu. 
 
PF – Sim, sim, não, sim. 
 
EO – Foi um assunto meu com ele, nos meus encontros, naquele período, e eu 
falava com ele, alertava, e alertava sobre um ponto que me preocupava 
profundamente. O comportamento dos políticos e o que ia isso dá com os 
empresários. Porque da forma moleca com que os políticos tavam se comportando, 
ai terminar os empresários ter que abrir o jogo sobre determinadas coisas. Foi o que 
aconteceu. Isso eu disse. 
 
PF – Pra ele? 
 
EO – A ele, isso. 
 
PF – E ele respondeu? 
 
EO – Não, ouviu. 
 
PF – Só ouve. 
 
EO – Ele, ele... Esse é que é... Ah... Essas coisas é... Não, não tinha continuidade de 
conversa (risos) a gente tanto quanto era da parte dele como era da parte minha, 
esgotava ali mesmo, (risos) mas a mensagem ficava (risos). 
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PF – Sim, sim, sim. Porque, porque, o governo da presidente DILMA... As vezes não 
tinha diálogo, né? 
 
EO – Nesse ponto nós não tínhamos diálogo, e graças a Deus fez, fez com que a 
gente mantivesse uma relação de, de respeito. 
 
PF –  (04'57'') Porque o governo da ex-presidente DILMA, realmente tentou em um 
determinado momento, colocar o próprio governo como uma vítima, né? É, é, é, 
colocando como se as empreiteiras tivessem abusado do GOVERNO... 
 
EO – E a própria PETROBRAS, né? 
 
PF – Sim, a própria PETROBRAS. 
 
EO – Quer dizer, a própria PETROBRAS. Quer dizer, as empresas foram achacadas, 
obrigadas... 
 
PF – Sim, sim... 
 
EO – Essa é a realidade. Isso não quer dizer que nós não erramos. 
 
PF – Sim. 
 
EO – Tá certo? Não quer dizer nada disso, e com o comportamento de tarem 
querendo ser vítima, os políticos e... A PETROBRAS... Eu disse isso a ele. Isso a 
ODEBRECHT BRASIL não vai aceitar. Se é uma coisa que eu não aceito é esse tipo 
de coisa, porque aí eu tenho uma responsabilidade com a organização, com meus 
executivos, com os acionistas... Eu vou ter que tomar uma atitude. 
 
PF – Como o senhor começou o depoimento... 
 
EO – (05'55'') O comportamento foi... Pode, olhe, isso daí foi um negócio que até 
hoje eu não consigo engolir... Não consigo engolir! Quer... Tem coisas que é preciso 
a gente ser transparente, não adianta a gente tá querendo, é... Colocar uma coisa 
que não é real, porque quando isso vol... Vier, isso vai ser pior... A emenda é pior do 
que o soneto. Quer dizer, uma das coisas que nunca, eu... Eu... Eu... Sempre... Eu 
disse isso ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Vocês estão cometendo um erro crasso, tão 
valorizando restituições desse tamanho (gesto com os dedos indicando mínimo), tão 
engolindo... É... E deixando elefante solto. PETROBRAS pagar três bilhões de dólar 
aos minoritários, fruto de coisas que foi a forma de fazer... Sair como vítima, isso e 
aquilo esse negócio todo, essa... Fo... Isso não vai ficar bom. Então essas coisas me 
preocupavam. Eu acho que, olhe, teve seu mérito, tinha que se fazer aquilo que eu 
lhe disse, tá. Chegou um ponto que a gente não sabia mais... Eu precisava... Eu não 
queria mais deixar as pessoas ficarem muito tempo no mesmo lugar aqui... Mandava 
pra fora, alterava, por que? Porque já não era mais o problema ... A campanha era, 
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era, o motivo, era al... Vamos dizer, era o fato gerador de algo que não visava mais a 
campanha, era um “DX” o que ia pra campanha, a gente percebia, se você me disser 
a mim: você sabe com precisão, não, claro que a gente não sabe, muito menos eu 
que não vivia, mas, é, é a gente cheirava isso.  
 
PF – Era um meio só? 
 
EO – Era um meio. Então isso não podia, então essa... E depois vim com essa 
postura de Cristo, de vítimas... Me perdoe, isso não, não, não coaduna. Eu... Vocês 
já acompanharam o desenrolar aí desde 2016 nosso, a colaboração, etc, nós não 
tamos aí pra brincar não, tamo pra colaborar mesmo... 
 
PF – Sim... 
 
EO – Agora... 
 
PF – Sim... 
 
EO – Tamos preocupados porque tá se jogando fora tudo isso que foi, o país pagou, 
pagou. Muitas vezes para você consertar... Você pra fazer um gol, muitas vezes não 
vai só pra frente, tem de recuar um pouco. Tivemos de recuar, no processo de 
crescimento, numa série de coisas que teve, agora não vamos deixar isso se perder, 
vamos transformar isto num potencial de ganhos futuros para esse país. 
 
PF – Sim... 
 
EO – Então aí vem uma série de coisas que tem a ver com legislações, é, é, 
reformas estruturantes, etc... E postura. Quer dizer, ainda eu vejo um processo 
desses políticos e da PETROBRAS que não é correto. Mudou depois do PARENTE, 
a PETROBRÁS mudou o comportamento, mas, antes do PARENTE, realmente tava 
um caos. Foi aí... Isso eu conversava com ele, dizia muito explicitamente a ele. 
 
PF – E, existem algumas, alguns, alguns elementos, alguns e-mails, algumas, alguns 
dados da investigação que mostram que o ex-presidente LULA também tentou avisar 
isso a ela, que isso ia acabar chegando no impeachment dela, né? É, é, que ela teria 
de tomar algumas medidas, né? É com relação a... A... A proteger o governo, e ela 
deixava de um jeito solto. As vezes chegou a passar até impressão de que ela 
tivesse é, é, deixado de proteger o ex-presidente LULA em algum momento e aí a 
gente fi... É, é, é, queria entender se o senhor percebe isso também. Por que que 
ela, ela deixou chegar tão claramente no ex-presidente LULA a LAVA JATO? 
 
EO – (10'09'') Olhe, três coisas são claras, e eu, eu não sou menino... 
 
PF – Sim, senhor. 
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EO – Percebia claramente deles (riso). Primeiro: tava num jogo ali, DILMA 
defendendo os interesses dele, ele defendendo o interesse dele, não tenha dúvida... 
 
PF – Não, DILMA, DILMA defendendo os dela. 
 
EO – O dela. 
 
PF – O dela. O senhor falou dele. 
 
EO – Ah, desculpe. 
 
PF – Sim, senhor. 
 
EO – DILMA defendendo os interesses dela, LULA defendendo os interesses dele e 
o EMÍLIO, quando ia conversar com eles, tava defendendo os interesses do 
empresariado, consequentemente da ODEBRECHT. 
 
PF – Sim. 
 
EO – Não tenha dúvida. Quando eu dizia isso, não é... Não era que eu tava 
defendendo partindo de teses é... Falsas, é mentirosas, não! Eram verdades. Ou 
seja, acei... Ter a PETROBRAS como vítima e ter político como vítima, pelo amor de 
Deus, isso é inaceitável. E isso eu disse, isso é um fator de, de rompimento. Eu a 
partir daí eu tenho uma responsabilidade, como eu disse, com essas três entidades, 
com a organização, com meus executivos e com os acionistas, e com a sociedade de 
modo geral, eu não vou... com os meus clientes, etc, eu não vou aceitar um negócio 
desses, não vou ficar passivo, disse isso a ele. Agora tenho eu certeza que não foi 
isso a tese do... Das providências dele quando ouvia de mim isso, talvez estimulava 
ele a enfatizar as questões que tem a ver com ele... Que tinha a ver com ele, e ela, 
enfatizava as questões que tinha a ver com ela. Não tenho dúvida nenhuma. Me 
iludir? De que ele tava, "não temo de mudar o comportamento da PETROBRAS, 
mudar o comportamento..." Não, não vou me iludir, não sou criança, eu precisava 
simplesmente era ter minha consciência tranquila pra ele compreender as atitudes 
que nós tomamos. 
 
PF – (12'18) Sim, sim. Mas nesses... 
 
EO – Isso pra mim era importante. 
 
PF – Nesses momentos, doutor EMÍLIO, aí acontecia essa, esse diálogo indi...é, 
limitado né? 
 
EO – É limitado, verdade.  
 
PF – Era uma... Era só uma... 
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EO – Não, eu tô, eu tô, tô interpretando o todo... 
 
PF – Sim, sim. 
 
EO – A conversa era curta.  
 
PF – Curta, é, isso, pra ficar bem claro no áudio, né? 
 
EO – “Tô muito preocupado com o destino de tudo.”  
 
PF – Sim. 
 
EO – “Esse negócio de querer jogar pro empresariado, PETROBRAS como vítima e 
os políticos como vítima, eu não aceito.” Pronto. 
 
PF – Sim. E... 
 
EO – Ele ouvia, eu parava... 
 
PF – Era um, era um modus operandi de todos em alguns assuntos sensíveis. 
 
EO – Eu não esperava nenhuma providência dele. 
 
PF – Positivo. 
 
EO – O que eu espero, esperava, e acho que... Pelo... Possa ser que eu esteja 
enganado, não tive a condição de, de saber disso, é pressuposição minha, que ele 
compreendeu o posicionamento da organização... 
 
PF – Sim. 
 
EO – Pronto. E meu objetivo era este: que ele entendesse.  
 
PF – O senhor participou da escolha de todas as pessoas que iam fazer a... O 
acordo de colaboração premiada? 
 
EO – Não. 
 
PF – Não? 
 
EO – Eu estimulei todos se apresentarem. 
 
PF – Sim. 
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EO – E todos terem consciência, é, aqueles que tinham coisas pra dizer, deviam 
dizer e ia ter todo o apoio da organização e minha pessoal. No sentido deles se 
sentirem completamente livres pra falar. 
 
PF – (14'02) Sim... Eu aproveito a pergunta dele pra... Até pelo que nos foi relatado... 
 
EO – Inicialmente... 
 
PF – Que o MARCELO... 
 
EO – Você me perdoe, de, perdoe... Desculpe... 
 
PF – Continue doutor EMÍLIO. 
 
EO – Inicialmente, se eu não me engano, foi mais de 150, não foi? 
 
ADV – Não, não, é que tem uns lenientes, né? 
 
EO – Ah, sim. É teve... 
 
ADV – Que entraram posteriormente... 
 
EO – Um número... E aí, não, era menos. 
 
ADV – Foi crescendo, foi crescendo. 
 
EO – Foi crescendo, desculpa, crescendo, foi crescendo... 
 
ADV – Eram vinte ... Eram vinte (ininteligível) surgindo no processo, foi aparecendo...  
 
EO – Inicialmente eram vinte e poucos, depois subiu, tal, tal, culminou com setenta e 
sete. Eram mais... 
 
PF – É um encorajamento? 
 
EO – Ein? 
 
PF – Houve um encorajamento, né? 
 
EO – Encorajamento. Então meu objetivo, eu reuni com essa turma toda. 
 
PF – Sim, sim. 
 
ADV – Várias e várias vezes... 
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PF – Sim... 
 
EO – Então eu me sentia, me sentia, cora... É como eu disse... Com eles e quando 
eu fui pro MINISTÉRIO PÚBLICO, eu sou... Eu me sinto responsável porque eu 
indiquei todos eles. 
 
PF – Aqui eu aproveito a... 
 
EO – Desculpa... 
 
PF – Não, a pergunta do PRADO é porque com base em alguns relatos do 
MARCELO e alguma prova documental, poderia se dizer que algum ato ilícito 
poderia... Poderá, sei lá, depende da investigação, ser atribuído ao MAURÍCIO 
FERRO, ele não consta da, da relação de colaboradores. A minha pergunta pro 
senhor é se, o senhor teve conhecimento, sobretudo com o avançar da operação, de 
algum ato ilícito que pudesse ser atribuído a ele? Ao MAURÍCIO? 
 
EO – Olha, o que eu tenho ouvido é muita fofoca. Sei... 
 
PF – Da organização, fora, dentro? 
 
EO – Dentro... De dentro da organização. É, MAURÍCIO não tá mais na organização, 
MAURÍCIO nunca foi subordinado a mim, eu não tenho... É meu genro, tá? O que eu 
sei, é... Que existe um antagonismo de MARCELO com alguns executivos da 
organização. Aquele pessoal que, é... No fundo, no fundo, era todos ligados a ele e 
que ele não queria o problema... 
 
PF – Uhum... 
 
EO – (16'16'') Lembre-se que ele reagia, inicialmente, ao programa da colaboração. 
Então, é esse pessoal aderiu ao programa comigo e me ajudou a dar sequência 
nisso tudo. Então esses que eram de relação direta dele, ele se sentiu como se, se 
tivesse sido traído por essas pessoas e criou uma birra, aí... E tá buscando fazer 
coisas que não têm um... Muita coisa, que eu conheço, que já fui, não existe, é 
especulação, é ilações, é isso, é aquilo, fruto de uma motivação, é de... De algo que 
tem a ver com alguém que tá, com dois anos e meio na cadeia, ah... Eu estudei 
muito já sobre isso, já li muito sobre isso, e sei que passado um ano em recluso, a 
cabeça das pessoas mudam, se perturbam... As pessoas muitas vezes tem sequelas 
que não voltam mais. É meu filho, eu tenho consciência disso. Então é... Eu não 
posso levar em consideração, tem de dosar quando existe doença, psicopatia, seja lá 
o que for, tá certo? Não sei. Por isso que eu tô dizendo, eu não entro, aí o que é que 
eu tenho feito? Isso eu combinei com minha família: não vamos nos envolver no 
processo dele. Se tem as estruturas, nós temos lá monitor, temos o compliance, que 
trata dos assuntos, é... E quanto menos a família se meter, melhor. Pessoal lá é que 
aja de acordo com as regras que nós mesmos fixamos de comportamento daqui pra 
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frente, ponto final. Mas eu faço essa dosagem toda e aí eu tô abrindo um lado 
pessoal, mas pra vocês entenderem que... 
 
PF – (18'30'') Sim. Agora eu vou ser... 
 
EO – Eu não posso levar em consideração tudo. 
 
PF – EMÍLIO, eu vou ser pragmático, igual o MARCELO, sendo mais objetivo, o 
senhor não sabe então porque o MAURÍCIO não fez delação? 
 
EO – MAURÍCIO? 
 
PF – Sendo bem objetivo, é. 
 
EO – Tenho certeza que se ele e outros, vários na organização... 
 
PF – Aham... 
 
EO – Não fizeram delação, vários. Vários não, a maioria, não fez. Então essa maioria 
é porque não se sentiu... É, não tinha o que dizer. Pelo menos foi provocado por 
mim, a oportunidade é esta, de todos vocês. 
 
PF – Positivo. 
 
EO – Eu vou, como organização e como pessoa física, procurar apoiar todos aqueles 
que entrarem hoje, ou qualquer momento, mas aqueles que não entrarem, eu... Vou 
ter reserva de apoio. 
 
PF – Entendi. 
 
EO – E isso foi dito a todos, sem exceção, agora não foi isolado, houve vários outros 
companheiros, é... A maioria, não foi? 
 
ADV – É. 
 
EO – A maioria. 
 
PF – Vamos encerrar. Doutora ELAINE, alguma consideração final? 
 
ADV – Não, não. 
 
PF – Que queira que ele faça constar... Porque eu, eu acho... A gente esgotou. 
 
ADV – Não, acho que está tudo explicado. 
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PF – Então tá, eu vou encerrar o termo, a gravação, 12h39min. 
   
 
 

ENCERRA-SE 
 
 
 
 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalmente, destaco a Vossa Excelência que a presente transcrição da oitiva do criminoso 

colaborador EMILIO ALVES ODEBRECHT teve como objetivo formalizar através do formato texto o depoimento do 

mesmo que foi colhido através de registro audiovisual.  

 

A transcrição buscou aproximar-se ao máximo do conteúdo que foi proferido e dito na 

referida oitiva, entretanto algumas inconsistências mínimas podem ter ocorrido. Todavia, eventuais 

inconsistências, após dupla checagem da equipe, não comprometem o sentido ou o contexto do que foi proferido.  

 

Caso eventuais dúvidas sejam identificadas, sugere-se a Vossa Excelência que proceda a 

conferência e a eventual comparação do que foi transcrito e o que foi armazenado no registro audiovisual, através 

dos indicadores de minutos e segundos que foram aleatoriamente sendo inseridos na transcrição.  

 

É a informação. 

 

Curitiba, 31 de maio de 2019. 

 

 

  

RODRIGO PRADO PEREIRA  
Agente de Polícia Federal 
Matrícula 19.006 - 2ª Classe 
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