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Ao: DPF FILIPE HILLE PACE   

Da: EQUIPE DE ANÁLISE  

 

 

 

Assunto: TRANSCRIÇÃO COMPLETA - OITIVA MARCELO BAHIA ODEBRECHT – 18/09/2018 

 

 

 

 

Senhor Delegado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

integral da oitiva do criminoso colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT realizada na data de 18 de setembro de 

2018. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

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

prestada pelo criminoso colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT na data de 18 de setembro de 2018. Ressalta-se 

a Vossa Excelência que o conteúdo da referida oitiva foi objeto de pelo menos outros dois documentos policiais, os 

quais são descritos como a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 128/2018 e a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA Nº 003/2019. 

 

Informa-se no presente que a gravação da oitiva de MARCELO BAHIA 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 MARCELO BAHIA 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.   

 

Finalmente, a equipe de policiais federais buscou evitar períodos de gravação maiores do que 

2 horas seguidas, para evitar que as referidas câmeras fossem sobrecarregadas e em caso de uma pane no 

funcionamento das mesmas, a totalidade do conteúdo fosse danificado.  

 

Assim sendo, foram realizadas 6 oitivas, sendo que cada uma das oitivas teve sua gravação 

dividida em duas partes, totalizando 12 (doze) arquivos. Todas as oitivas foram realizadas no mesmo dia e em 

sequência, com apenas alguns minutos de interrupção para a eventual necessidade de recomposição por parte dos 

participantes.  

 

Cada uma das 6 oitivas foi automaticamente dividida em dois arquivos, sendo descritos como 

A e B. A seguir um descritivo de cada um dos arquivos da referida oitiva: 
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1. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - OITIVA MARCELO BAHIA ODEBRECHT – PARTE 1  

 

A seguir será apresentada a transcrição integral da 1ª PARTE da OITIVA prestada por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT que se iniciou as 09h13min e encerrou-se as 10h32min do dia 18/09/2018, e que foi 

armazenada em dois arquivos descritos como A e B, de forma sequencial e automática. O arquivo “PARTE 1 A” possui 

52min31seg e o arquivo “PARTE 1 B” possui 26min38seg.  
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OITIVA – MO – PARTE 1  

 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 1 A 

 
MO: (00’00”) Só cuidado pra quando for pra Justiça, ir só ó áudio, entendeu. 
 
PF: Com certeza. O senhor pode ficar tranquilo. Dia dezoito de setembro, começando a oitiva do 
colaborador MARCELO ODEBRECHT às nove oito e dezoito minutos. Presentes o delegado de Polícia 
Federal FILIPE PACE, os agentes RODRIGO PRADO e JOÃO VICENTE DE MACEDO, o colaborador 
assistido pelos seus advogados TIAGO NEWERT e doutor DIOGO LIMA. Em decorrência da 
colaboração premiada de ANTÔNIO PALOCCI firmada com a Polícia Federal, algumas investigações 
estão sendo aprofundadas e por isso estamos aqui presentes pra confirmar informações com o 
colaborador Marcelo ODEBRECHT. Marcelo, eu sei que você já falou muito sobre a planilha em diversos 
depoimentos, mas eu preciso... Vamos pegando o documento mesmo do começo só pra gente fixar 
aqui as fontes, os usos e algumas coisas que a gente foi vendo na nossa investigação paralela aqui. 
Eventualmente o que o senhor falar a gente pergunta, confirma, confronta, nesse aspecto. Eu posso te 
emprestar aqui que é até mais fácil.  
 
MO: Essa é a última versão? 
 
PF: Essa é uma... 
 
MO: É que tem várias. 
 
PF: Que tava dentro do DROUSYS. Acho que é a planilha que tem doação até de 2014.  
 
MO: É. É essa aí a última versão.  
 
PF: É? Tá. Eu acho que eu queria o porquê, só pra começar, o porquê que você materializou ela? Por 
que você criou ela? O arquivo Excel, a planilha mesmo. 
 
MO: Ela foi nascendo. Primeiro que eu não criei o arquivo Excel.  
 
PF: Sim, mas... 
 
MO: O conceito...o conceito era o quê? Eu ia acertando com PALOCCI alguns créditos. E na verdade, 
veja bem, minha relação... Eu era o interlocutor a partir de 2008 com PALOCCI e depois com GUIDO. 
Tá certo? Só que quem...o dinheiro não vinha da ODEBRECHT S.A. O dinheiro vinha das empresas. 
Então na hora que eu sentava com ele... E eu mais ou... E ele fazia os pedidos pra campanha, eu mais 
ou menos tinha que ter uma fonte da onde vinha esse dinheiro. Então alguma coisa já acertava antes 
com os LEs a aprovação de alguns valores que eu sabia que ia ter. Alguns desses créditos foram o que 
eu chamo “contrapartida”, quer dizer, esses créditos foram acertados no meio da discussão de 
determinado assunto. Outros não foram. Essa contrapartida era...foram créditos, mas alocação interna. 
Então eu tinha acertado com os LEs porque eu sabia que quando vinha o pedido a mais de dinheiro, eu 
já tinha acertado alguma coisa, uma alocação interna. Por exemplo, o que é que eu me lembro que era 
contrapartida. Quando eu digo contrapartida é porque a discussão do pedido veio condicionada ou num 
momento daquele assunto. Foi o primeiro que é o LM: 64 milhões. Esse, na verdade, LM é o LE na 
época do exterior que é o LUIZ MAMERI. Esse assunto foi naquela negociação da linha de crédito... 
 
PF: De ANGOLA. 
 
MO: (03’25”) De ANGOLA. Então esse assunto, na negociação da extensão de uma linha de crédito, aí 
foi o PAULO BERNARDO, porque o PALOCCI já tava fora, o PAULO BERNARDO foi que disse “olha, 
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a gente quer uma valor pra essa negociação”. Aí que foi o tal de “REBATE” que nasceu, não sei se 
vocês querem que eu explique isso aí. 
 
PF: Não, não. Esse não precisa aprofundar.  
 
MO: Pronto. Então aí esse valor de fato foi uma contrapartida. Eu falei... Veio do PAULO BERNARDO, 
mas obviamente depois eu alinhei com PALOCCI, tá, porque era com ele essa conta. O outro que foi 
uma contrapartida foi aquele assunto do REFIS DA CRISE, que é o do GUIDO. Veio através do GUIDO, 
mas depois aliado com PALOCCI. Esse, o GUIDO, ele não falou assim “isso em troca disso”, ao 
contrário do assunto do “REBATE” de ANGOLA que o PAULO BERNARDO disse que tava. Ele colocou 
no papel, no contexto naquele momento que eu tava negociando, que ele esperava aquele valor para 
uma campanha da DILMA em 2010.  
 
PF: 2010 ou 2014? Não. 2010 né? 
 
MO: É 2010, mas acabou sendo pra 2014. Ele... É que GUIDO acabou não participando da campanha 
de 2010. Bom, os outros créditos... Eles não foram pedidos por isso... Esse assunto, tá? Eu até acho, 
eu não tenho essa certeza, eu disse na época. Eu até acho que o PALOCCI sabia de alguns casos que 
eu tinha alocado esse valor a este projeto, mas não foi porque foi uma contrapartida. Porque, a mesma 
maneira, eu falava internamente... Aí eu tinha... Eu garantia um valor porque eu sabia que o pedido 
vinha, eu garantia um valor com o LE e aí quando eu sentava com ele, e ele fazia o pedido, eu já tinha 
mais ou menos. Então ele sabia que tinha uma alocação, mas não era uma contrapartida. E no nosso... 
Na minha relação com ele nem era conveniente que eu alocasse todos os pedidos dele a determinado 
projeto porque senão é como se ele resolvesse aquele projeto, ele tinha aquele valor. Quando na 
verdade o conceito era eu ter um crédito... ele ter um credito comigo e, portanto, uma “portas abertas” 
pra facilitar a conversa. Esse era o conceito.  
 
PF: Doutor Marcelo, uma coisa antes da gente continuar a explicação das origens, o senhor pode 
contextualizar da onde surgiu essa planilha, como surgiu a planilha, qual foi a primeira vez que o senhor 
fez a planilha, por quê que... 
 
PF: Eu sei que o senhor fala do conceito da planilha quanto ao relacionamento e os créditos... É uma 
coisa... 
 
MO: Se vocês verem a versão eu até tenho um... Eu até tenho aqui uma auto declaração, que vale a 
pena dar uma lida, que é a auto declaração que eu fiz pro REFIS DA CRISE. Ela tá até anexada... 
 
PF: Nessa ação penal recente que foi suspensa? 
 
MO: É. Por quê? Foi a primeira vez que eu peguei e expliquei numa declaração “linkando” e-mails como 
foi que nasceu a planilha ITALIANO, que depois migrou pra planilha PÓS-ITALIA. Porque até você tem 
o início... Você não tinha essa planilha assim. Era uma conta corrente.  
 
PF: Sim. É isso que a gente queria entender. 
 
MO: E essa conta corrente, inclusive, se você for ver as primeiras versões, ela é negativa.  
 
PF: Sim. 
 
MO: Por que ela era negativa? Porque foi o seguinte: como nasceu a ideia da tal conta corrente? Em 
2008, o PALOCCI chegou pra mim e pediu, quando eu assumi, quer dizer, ele já tinha uma... Primeiro 
que essa relação com PALOCCI antecede a mim. 
 
PF: Sim. 
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MO: Então antes de mim o PEDRO NOVIS já tinha essa relação. Essa mesma relação que eu tenho, 
ele tinha. Ou seja, PALOCCI fazia os pedidos e ele colocava. Inclusive, eu não me lembrava, mas eu 
descobri depois nos e-mails que tem valores que foram acertados com PALOCCI antes de 2008. 
Inclusive, quando você vê na planilha ITALIANO tem esse “saldo programa anterior”, que esse 
“programa anterior” era bem maior que tinha um saldo que foi acertado com PEDRO NOVIS. E PEDRO 
usava, na época, o mesmo conceito que eu usava com os LEs, ele usava comigo. Ou seja, ele, na 
época, era o Diretor-presidente, ele acertava com o PALOCCI o valor, ele alocava as empresas. Ele 
alocava a mim, que eu era da construtora, ou alocava a BRASKEM, que era o ZÉ CARLOS GRUBISICH. 
Então se você for olhar tem algumas... Tem alguns... Nos meus e-mails... Porque vocês já pegaram os 
e-mails que eu protocolizei junto à PGR? 
 
PF: Eu tô com o seu notebook inteiro aqui. 
 
MO: Não. Mas aí, veja bem. O que é que eu já fiz aqui. Isso é importante porque vai facilitar para vocês. 
Eu já terminei de olhar tudo o que eu podia. Eu protocolizei mais de cinco mil e-mails, mas tá na PGR. 
E aí o que é que eu fiz: eu peguei e protocolizei por anexo. Então se você for lá na PGR, tem lá. Anexo 
quatro: que é a relação com PALOCCI, uns 300 e-mails. Anexo 4.1. Então todos esses anexos que eu 
tenho a relação com PALOCCI, eles têm e-mails protocolizados em ordem cronológica.  
 
PF: Fez um relatório de análise né. 
 
MO: (08’51”) É. O que é que eu fiz: eu simplesmente saparei os e-mails, botei em ordem cronológica e 
fiz o PDF. Então você lê historinha em ordem cronológica. Melhor do que ficar pegando e-mail por e-
mail. Então fica fácil de ver. Tá lá com a PGR já.  
 
PF: A gente vai fazer esse pedido. 
 
MO: Tá. Aí veja bem. Aí pra que eu, por exemplo, quando eu vi os e-mail é que eu tinha me lembrado... 
Eu me lembrei... Na verdade, nem me lembrava. Tá no e-mail e você deduz que era os acertos que 
PEDRO tinha feito antes com PALOCCI. E que esses acertos que PEDRO fez uma parte dele foi alocada 
a mim como construtora. E eu tinha até, e pelo que vê pelos e-mails a gente alocou até, naquela época, 
à ANGOLA. E por que fazia sentido? Porque naquela época eu, como presidente da construtora, eu não 
tinha... Não era eu que tinha a principal relação com PALOCCI. Era PEDRO. Mas, no mesmo conceito, 
a agenda de PEDRO era muito ocupada pelas discussões sobre linha de crédito. Então, por a mesma 
razão, a gente alocou, mas sem uma contrapartida específica. A gente alocou internamente aos projetos 
de ANGOLA. Bom, aí quando, no meu caso, quando foi 2008, quer dizer, eu passei a ter relação a partir 
de meados de 2008 eu passei a assumir a relação mais direta com PALOCCI. Já tinha alguma relação, 
mas passou a ser uma relação mais direta e PEDRO... Eu passei a ocupar o lugar do PEDRO. O 
PALOCCI veio pedir pra campanha de prefeito de 2008. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro 
pedido que ele fez. E eu disse “Óh, PALOCCI, eu como presidente da holding eu não trato de 
campanhas municipais e estaduais. Eu só trato de campanha presidencial. Então eu só vou acertar com 
você campanha presidencial. Agora, se você quiser gastar antes pra campanha municipal eu desconto 
do valor que a gente vai acertar pra você... Acertar com você pra campanha presidencial”. Então, na 
verdade, ele sabia que tudo que ele tava gastando ia ser descontado, aí que nasceu o conceito da tal 
conta... Ia ser descontado de um valor que eu acertaria pra campanha de 2010.  
 
PF: (11’12”) Perfeito. 
 
MO: Tá. Então, na verdade, é como se eu tivesse dito: até 2010 eu vou dar pra vocês tanto, mas se 
você quiser gastar antes é problema seu.  
 
PF: Perfeito. 
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MO: E ele começou a gastar então com as campanhas municipais. Se não me engano, foi da MARTA 
e deve ter tido outras. Aí você vê nos primeiros extratos da planilha ITALIANO, da época, que eu acho 
que tá numa outra declaração do REFIS, se não tiver, tá em um desses anexos que eu vou protocolizar 
na PGR.  
 
PF: Na PGR.  
 
MO: É. Por exemplo, é esse aí. Valor descoberto.  Tá vendo? 
 
PF: Só pra consignar no áudio, porque é do Relatório 90/2018, o item 1.4.  
 
MO: É. Exatamente. Aí que você tem os valores a descoberto. Você tem os saques pras campanhas e 
aí um valor a descoberto.  
 
PF: Entendi. 
 
MO: (12’00”) E aí eu no auto declaração, eu tenho até outra versão depois, no REFIS DA CRISE eu 
também... Eu fiz uma... Porque no REFIS DA CRISE deixa claro que esse valor descoberto... Inclusive, 
como ele depois foi pra BRASKEM essas coisas todas. Pronto. Então o que acontece, então você tinha 
um saldo negativo, aí veio o crédito, e aí você vê o seguinte: eu tinha um saldo negativo. Não tinha 
nenhum crédito fechado. Aí você vê através das trocas de e-mails, pra corroborar bem o que eu falei, 
que é o seguinte: eu ia dizendo: “HILBERTO, eu tô pra acertar um valor com MAMERI”, que é “LM”, 
LUIZ MAMERI, “...ou pra acertar um valor com BJ”, que era JUNIOR, “...ou com BG”, que era 
BERNARDO GRADIN da BRASKEM. Então você via o seguinte: e a partir do momento que eu acertava 
um valor com eles, eles disponibilizavam um crédito pra HILBERTO na planilha ITALIANO. Aí o uso 
desse crédito o PALOCCI ou o GUIDO depois me pedia e eu liberava. Mas eu já tinha o dinheiro dos 
LEs. Os LEs já tinham mandado o dinheiro. 
 
PF: O senhor me corrija se eu tiver errado. Então a planilha ela foi nascendo e foi ficando cada vez mais 
complexa e mais organizada à medida que eles começaram a antecipar valores, realizar valores que 
não necessariamente o senhor ia pagar na hora e o senhor precisava ter esse controle. É isso? 
 
MO: É porque na verdade a gente não chamava de planilha. Na verdade, eu não chamava. O que eu 
queria saber é o seguinte: eu acertava os créditos... 
PF: Sim. 
MO: (13’42”) Que eram blocos. Tá? E ele me fazia pedidos periódicos. 
 
PF: Perfeito. 
 
MO: O quê que eu queria saber sempre. Eu queria saber o saldo. O quê que eu me preocupava. Eu 
tinha acertado com ele tanto, ele já gastou tanto. Eu queria saber, tanto que quando eu ia pra uma 
reunião com ele, eu chegava “HILBERTO, qual é o saldo que eu tenho daquele valor que eu já tem, 
quanto já gastou? ”. Então eu não me preocupava com os controles. Eu queria é saber o saldo. 
 
PF: É porque até 2011 ela tinha... Os valores que tem em 2011 aí, eles são... Eles têm pouca descrição. 
E à medida que isso vai passando, 2013, 2014, cada vez mais vão ficando mais especificados. 
   
MO: Mas aí eu acho que... 
 
PF: Se o senhor perceber que antes de 2011 a gente tem pouca descrição. A descrição que tem nos 
valores que foram em 2011 não é a mesma de 2014.  
 
MO: Não, é porque a descrição foi quando ocorreu. Ou seja, todo uso, toda descrição é um pedido de 
PALOCCI fez a mim. Então PALOCCI fez a mim, eu ligava pra HILBERTO e dizia “HILBERTO, ele 
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autorizou tanto”. Então, na verdade, os créditos são os valores que eu acertava com ele em determinado 
momento, contrapartida ou não, e os usos eram pedidos que ele fazia. Toda hora que ele fazia um 
pedido eu ligava pra HILBERTO. “HILBERTO, tem um pedido de tanto”.  Aí HILBERTO chegava e 
anotava. Esse pedido ele podia ser quebrado depois em HILBERTO lá com JUSCELINO DOURADO, 
no início, ou com o BRANI no depois.  
 
PF: Mas em 2014 quebrava-se a descrição deles. Se o senhor for ver o PROGRAMA B ali é muito mais 
específico.  
 
MO: Mas é porque... Não... Porque aí foi feito vários pedidos. Eu me lembro que nesse caso aqui o 
PALOCCI me fez vários pedidos. Ele pedia dois, um. Cada linha dessa é um pedido. 
 
PF: Então não foi o nível de controle que aumentou, foi o número de pedidos que aumentou. 
 
MO: Foi. Exatamente. É que na verdade nem é tanto né? Porque se você olhar, aqui é dois anos.  
 
PF: É que a quantidade de informações que têm pra quem tá fazendo a análise... 
 
MO: Não...não. Mas aí não tem nada a ver. 
 
PF: ...de 2011 pra trás, ela é muito pouca.  
 
PF: De 2010 pra trás. É. De 2010 pra trás. 
 
MO: Cada linha aqui... Cada linha aqui é um pedido de PALOCCI. 
 
PF: É que aparece...oito e nove é quase nada praticamente.  
 
MO: É como se PALOCCI, ao longo... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... 
Dezessete. É como se PALOCCI tivesse feito dezessete pedidos. Ou seja, ele fez dezessete pedidos 
de uso. Se ele aumentou ou não quantidade. Mas por outro lado também, diminuiu os valores né. No 
início era maior, valores maiores. Então não guarda muita relação não.  
 
PF: (16’18”) Quando ele sai, tem relação quando ele sai do Governo, ali meados de 2011, quem passa 
a cuidar de dinheiro pra campanha... 
 
MO: Não, não. 
 
PF: É da outra planilha? 
 
MO: Não, não. Essa... O PALOCCI... 
 
PF: Porque aí os pedidos dessa planilha, chegou a partir de um momento, que só viram PROGRAMA 
B. Dois anos praticamente. 
 
MO: É. Porque o que aconteceu: a partir de dois mil, quando PALOCCI saiu do Governo, ele meio que... 
O saldo que ficou na planilha já era mais um saldo que era quase o da conta ITALIANO... O conta amigo. 
 
PF: Do LULA? 
 
MO: Do LULA. Então, era obviamente que a partir daí esse dinheiro ia ser cada vez mais usado para os 
interesses do LULA. O GUIDO é que passou a administrar os interesses do PT. Então, na verdade, a 
partir... Foi aí que o GUIDO, o primeiro pedido... Aquela declaração que eu fiz no alto do REFIS DA 
CRISE deixa claro, o primeiro pedido do GUIDO acho que foi em 2012 ou 2013. Que foi justamente o 
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pedido pra VACCARI e JOAO SANTANA. Então a partir de 2012, 2013, os pedidos do PT começaram 
a vir do GUIDO.  
 
PF: Tá.  
 
MO: E o PALOCCI ficou... Veja bem, esse PROGRAMA BRANI eu deduzo que aqui seja tudo, 
basicamente, pra interesse... Eu falei, eu não tenho como provar, mas eu imagino, e eu pelo que eu me 
lembre, a maior parte disso vai do SALDO AMIGO. Então ele diz “Óh, desconta daquele SALDO 
AMIGO”. Em tese, esse valor que tá aqui de 6 milhões do saldo Itália, esse valor seria para o PT. 
 
PF: Entendi.  
 
MO: E esse valor AMIGO seria pro LULA.  
 
PF: Em tese? 
 
 
MO: Em tese.  
 
PF: Não foi quando ela foi feita, digamos assim. 
 
MO: Em tese. O conceito que eu tinha com ele era o seguinte: aqui atendia o PT, aqui atendia o LULA. 
Esses últimos... Esses últimos saques aqui, o PROGRAMA B, tudo, foi descontado do SALDO AMIGO. 
Se você ver as várias versões da planilha... 
 
PF: É. Tem aquela outra aba né? 
 
MO: É. 
 
PF: Quando ela sai da... 
 
MO: (18’32”) Se você ver as várias versões da planilha, você vê que o PROGRAMA B é descontado do 
SALDO AMIGO, então, quer dizer, por isso eu deduzo que foi pra LULA. Não era (ininteligível) PT, não 
era mais pedido de VACCARI, não era mais pedido de JOAO SANTANA... 
 
PF: Entendi. E sempre via PALOCCI né? 
 
MO: Aqui foi sempre PALOCCI. O GUIDO era outro, era planilha PÓS-ITALIA.  
 
PF: A doação do INSTITUTO, eu cheguei a ver um depoimento seu, num interrogatório judicial, que o 
senhor fala que é via ALEXANDRINO... 
 
MO: Não. A doação do INSTITUTO, ela... Essa aqui veio... Acho que foi via ALEXANDRINO. Tem... Eu 
tenho um depoimento que eu fiz, eu não me lembro se nasceu via ALEXANDRINO ou... Eu tenho até 
uns e-mails, eu fiz pra o... Qual foi o delegado que eu fiz lá? 
 
PF: HAYASHI? DANTE? 
 
MO: Pro DANTE.  
 
PF: Tá. 
 
MO: Foi o DANTE. Eu tenho um interrogatório com ele que eu achei vários e-mails, eu não me lembro 
exatamente da onde é que nasceu.  
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PF: Tá. 
 
MO: Mas eu explico exatamente esses últimos saques aqui, da onde é que veio o pedido. E tem uns e-
mails, meu com ALEXANDRINO, dizendo PAULO OKAMOTTO, tu desconta da planilha ITALIANO tá, 
tem tudo isso aí. Tá com DANTE. No depoimento com DANTE. 
 
PF: Vocês têm cópia né? 
 
ADVOGADO: Todos os autos da ação penal “1563130” do INSTITUTO. 
 
PF: Os e-mails? 
 
ADVOGADO: Com os depoimentos. 
 
PF: Ah, com esses depoimentos. Tá. Na ação penal do INSTITUTO? 
 
MO: É. O que é que eu fiz aqui: Na ação do INSTITUTO... E essa aqui... o REFIS DA CRISE... o REFIS 
DA CRISE foi até melhor né? Quando eu fiz a defesa prévia...  
 
PF: Tá... 
 
ADVOGADO: Deixa eu ver. Só um minutinho. 
 
PF: Uma coisa que eu vou perguntar pro senhor. Olhando pra tudo isso, relembrando, dizendo, 
percebendo essas coisas... O senhor comentou, mencionou sobre os pedidos para o partido e os 
pedidos para o ex-presidente LULA. O senhor percebe ou consegue dizer se existia um conflito com 
relação a isso? 
 
MO: Não, veja...Todos os pedidos até... Todos os pedidos, com exceção desses aqui, eram pedidos do 
interesse do partido. Aí vai me perguntar o seguinte: sim, o que é que tem a ver o EL SALVADOR e 
OLLANTA HUMALA no PERU? É interesse do partido. Ou seja, o PT tinha um interesse geopolítico... 
 
PF: Perfeito. 
 
MO: (21’03”) De... Quando eu digo assim, se era o PT ou se LULA, mas tudo aqui era para interesses 
políticos. Todos. Todos. A única exceção, que foi pro INSTITUTO, foi que quando chegou em 2010, eu 
e PALOCCI combinamos assim óh “O LULA...”, porque existia um alinhamento feito com meu pai e com 
outros empresários que era, que iria se fazer para o INSTITUTO LULA, a mesma coisa que se faria, 
que se fez, com FERNANDO HENRIQUE. FERNANDO HENRIQUE, na época, acho que foi tipo 4 
milhões, alguma coisa, que em valor de hoje era bem mais, mas na época acho que dez ou vinte 
empresários se uniram, fizeram uma doação de 4 ou 5 milhões, criou um “ENVIRONMENT”, e que 
mantém... O rendimento mantém o INSTITUTO FERNANDO HENRIQUE. A ideia dos empresários, aí 
nesse assunto quem entrou foi meu pai, era que a gente e outros empresários doassem um valor de 10 
ou 40 milhões, cada um, para LULA, esse valor fosse colocado num fundo e os rendimentos 
sustentassem o INSTITUTO. Essa era a ideia. Só que LULA, ao contrário de FERNANDO HENRIQUE, 
não queria sair do Governo e ficar caracterizado que tinha recebido uma doação dos empresários. 
FERNANDO HENRIQUE não teve nenhum problema. Ele comprou isso, aí saiu publicado tá, e LULA 
não queria. Bom, esse dinheiro que ia pro LULA, acertado com meu pai, obviamente que, na nossa 
conversa com PALOCCI e tudo, esse dinheiro ia sair dessa conta corrente. Quer dizer, não ia criar um 
novo valor. Porque isso aqui existia pra atender o interesse do PT, e a gente entendia que INSTITUTO 
LULA fazia parte do interesse do partido. Ou seja, não era pra LULA, pessoa física. Era pro INSTITUTO. 
Então a gente entendia... Então esse valor, ou qualquer que fosse, ia sair dessa conta corrente. Então, 
se fosse feito uma doação oficial ao INSTITUTO LULA, ela ia sair daqui. Bom, mas pelas razões que 
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eu já expliquei, o LULA não quis fazer a doação oficial. A gente inclusive, eu, meu pai, várias vezes com 
PALOCCI, com PAULO OKAMOTTO a gente insistiu. PALOCCI era da linha também que devia fazer 
uma doação oficial, mas ele não quis. (23’35”) E aí, ao não querer, ele começou a ter... Fazer pedidos. 
Aí esses pedidos começaram a ser descontados daqui como uma doação oficial ia ser descontada 
daqui. Bom, aí que veio esses PROGRAMAS B`s que com certeza eram pra gastos do INSTITUTO, 
mas de vez em quando o INSTITUTO precisava de uma doação oficial. Aí essa doação oficial... Então 
essa doação de 4 milhões, quando tá aqui doação INSTITUTO, 2014, é porque foi oficial. Saiu, tem 
recibo, tá, mas saiu da planilha ITALIANO. As outras, que é o PROGRAMA B, saiu em “cash”, então 
como é que o INSTITUTO usou isso pra pagar salário, tudo, não tenho a menor ideia. Mas saiu em 
“cash” pelo BRANI.  
 
PF: Ficou bem claro. Então do ponto de vista do senhor e da empresa do senhor e do grupo vocês viam 
como interesse do PT, mas o senhor, essa hipótese de que os interesses pessoais de LULA se 
confundiam com os interesses do partido, o que o senhor diz a respeito dessa hipótese que nos foi 
trazida? Porque a única pessoa que vocês pagavam custos pessoais era do ex-presidente. 
 
MO: É que na verdade, veja bem... Como é que a gente enxergava... 
 
PF: Porque o senhor concorda que não são a mesma coisa. LULA não é o PT. E o PT não é o LULA. O 
PT, teoricamente, seria mais que o LULA. 
 
MO: (25’00”) Como é que a gente enxergava o pessoal do PT. O pessoal do PT era o seguinte: PT tem 
um pouquinho de cabeça de sindicalista, de partido comunista. Eles – como é que eu enxergo, a gente 
enxergava lá dentro – a gente teve essa discussão algumas vezes, eles não... O LULA, até porque sei 
pela figura pública que é, pelas raízes dele, o Zé Dirceu, outros. PALOCCI saiu um pouco dessa linha. 
Mas eles não conseguem ter um grande patrimônio. Ou seja, eles não conseguem... Assim... LULA 
nunca vai conseguir ter um patrimônio e mostrar que tá morando... Por exemplo, ao contrário de 
PALOCCI que foi quando ele começou a se queimar, ele não vai poder ter um apartamento na Vila Nova 
Conceição, tá certo? Bom, ao mesmo tempo esse pessoal entende que a vida toda vai ser sustentada 
pelo partido. Então é como se partido... A vida deles é o partido e o partido é eles. As coisas se misturam.  
 
PF: Eu entendo, mas assim, existe um racha dentro do partido né? Porque tiveram alguns conflitos em 
2014 da ex-presidente DILMA com o ex-presidente LULA em que... 
 
MO: É... Não... A DILMA, de fato, você via uma separação que a DILMA não era assim. A DILMA...o 
dinheiro com GUIDO... Olha, você via claramente a diferença da postura do PALOCCI pro GUIDO. 
PALOCCI, na gestão da planilha ITALIANO você vê aqui que o dinheiro era pra EL SALVADOR, 
HUMALA, INSTITUTO LULA, pra tudo e campanha. Tá certo? No caso do GUIDO, com exceção de um 
pedido pra uma revista que apoiava o PT, que era a REVISTA BRASILEIROS, que tava indo mal e ele 
pediu pra dar um apoio, eu falei “olha, eu vou descontar dessa conta que você tem comigo”... Com 
exceção disto, todos os pedidos do GUIDO foram ou pra VACCARI, no início, ou pra Edinho ou pra 
JOAO SANTANA. De fato, aí nunca houve, nem de lado, uma mistura pro lado pessoal. E você vê que 
a DILMA era um pouco diferente. A DILMA sabia que tinha dinheiro indo pro CAIXA 2 da campanha 
dela, pra JOAO SANTANA, mas, ou seja, essa mistura que tem do pessoal, do partido, tudo... Isso era 
mais na era PALOCCI e LULA.  
 
PF: GUIDO era campanha. Mais né? 
 
MO: GUIDO era campanha... Com exceção... Não... Com exceção desse pedido pra revista, que era... 
Também você pode dizer que é um interesse político, que é pra atender, pra ajudar uma revista que tá 
apoiando o PT, com exceção disso, todos os recursos do GUIDO que ele pediu foram direcionados pra 
VACCARI, pro Edinho ou pro JOAO SANTANA. Diferentemente, por exemplo, PALOCCI... Veja que o 
GUIDO não tinha a figura JUSCELINO e do BRANI que pegava dinheiro. GUIDO não fazia isso. GUIDO 
chegava assim “Marcelo, pede lá pra acertar tantos com VACCARI” ou “pede lá pra acertar tantos com 
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JOAO SANTANA”, “pede pra acertar tanto com Edinho”. Ou seja, ele já direcionava para as três pessoas 
que representavam o partido. Ao contrário de PALOCCI que sempre teve a figura do JUSCELINO e do 
BRANI. Por exemplo, nessa época PALOCCI, se eu não me engano, nunca se teve conversa com 
VACCARI.  
 
PF: Ele era mais cauteloso né? 
 
MO: Quem? 
 
PF: PALOCCI era mais cauteloso. 
 
MO: E também ao mesmo tempo era uma época em que misturava porque você... Eu não sabia pra 
onde é que era o dinheiro do JUSCELINO... Eu não posso dizer com certeza que esses recursos que o 
JUSCELINO e o BRANI sacaram... Eu não posso assegurar que iam pra campanha entendeu? 
 
PF: Entendi. 
 
MO: Eu não posso. Quer dizer, aqui você vê que era uma coisa mais, assim, menos separada do que 
era, menos segregada... 
 
PF: E à medida que foi entrando a ex-presidente DILMA, começou a ficar mais separado. É isso que o 
senhor tá falando? 
 
MO: Não é presidente DILMA, foi o GUIDO né.  
 
PF: O GUIDO. Sim. 
 
MO: A partir do momento que passou a sair do PALOCCI e passou a ser o GUIDO... 
 
PF: Ficou mais separado. 
 
MO: O GUIDO ficou, claramente, só pra campanha. 
 
PF: Perfeito. Desculpe, eu interrompi o senhor aquela hora, se o senhor quiser continua a cronologia 
dela. Eu acabei perguntando pro senhor desse conflito do interesse pessoal e do partido. 
 
MO: Aí que eu tô dizendo: os créditos, eu não sei se tem algum crédito aqui que não... Mas os créditos 
foram esses. Foi o de ANGOLA, foram uma contrapartida específica. Foi de REFIS DA CRISE que eu 
considero uma contrapartida específica. Aí você tem alguns, por exemplo... 
 
PF: Eu queria perguntar pro senhor se tem um motivo pra ser arredondado, tem duzentos milhões. 
 
MO: Acho que não tem. Acho que é por causa disso aqui. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a 
menor ideia. 
 
PF: Nessa planilha, a gente até levantou pelas primeiras que a gente tem, ela física é feita no final de 
2010.  
 
MO: Eu na verdade, eu vou dizer pra vocês, eu só atentava pro saldo global, assim. Eu nunca olhei, 
nunca atentei se era... Eu tinha um saldo desse, eu nem sei porque isso aí. Aí é só HILBERTO pra 
poder... HILBERTO e FERNANDO MIGLIACCIO.  
 
PF: É que a gente tem uma hipótese... 
 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 13 de 179 

 

MO: Eu nem sei porque eles botaram aqui. 
 
PF: (30’36”) De que como ela é feita, temporalmente, junto, aliás, no final do primeiro mandato do LULA 
na qual teria ocorrido aquela conversa do seu pai com ele, da promessa de dinheiro, de 150, 200, 300 
milhões que tem até anotações do senhor... Uma dúvida... 
 
MO: É que na verdade esse assunto, inclusive o seguinte: qual foi essa conversa? Essa conversa, 
inclusive, eu já tinha... Eu já falei pra PALOCCI, quando eu tava preso eu falava com PALOCCI. A 
conversa que eu me lembre foi a seguinte: que, inclusive, o que me ajudou “foi” os e-mails. Porque tem 
um e-mail que eu achei, que eu passei pro BRANI isso. E confirmou exatamente o que eu me lembrava. 
Que foi o seguinte: eu cheguei pra meu pai, na véspera, meados de 2010, e disse pro meu pai “é bom 
você falar...”, porque veja bem, minha relação era com PALOCCI e com GUIDO. A relação com LULA 
era com meu pai. Eu nunca falei nada. Então, a gente precisava ter segurança que aquilo que eu falava 
com PALOCCI, e referendava com meu pai, chegava em LULA. Bom, “meu pai, você precisa ter certeza 
que o LULA sabe tudo aquilo que a gente contribuiu desde 2008. Por quê? Porque pra campanha de 
2010 nós não vamos doar quase nada”. E, de fato, se olhar aqui na campanha... Relativamente, na 
campanha de 2010 a gente não doou, relativamente, eu tô dizendo, muita coisa. Ou seja, eu tinha uma 
relação de 200 milhões, a gente tinha uma relação, conta corrente de 200 milhões e pra campanha de 
2010 deve ter ido 20 milhões. Quer dizer, 10 por cento. Então, a gente queria ter certeza que aquele... 
Que o LULA e, eventualmente, a DILMA não achassem que a gente tava doando 20 milhões, quando 
na verdade, voltando àquele conceito original, a gente doou 200. Se eles gastaram antes, problema 
deles. Mas na minha cabeça eu tava gastando 200 com a campanha presidencial. Só que naquele 
conceito eles gastaram antes porque quiseram.  
 
PF: Perfeito. 
 
MO: (32’50”) Tá? Aí eu cheguei pra meu pai: “Meu pai, a conta é a seguinte: eu tenho um valor já 
acertado, certo? Com PALOCCI, que você sabe, tá referendado, de 200 milhões. Ele já gastou, mais 
ou menos, cento e pouco. Tá?” Por que ele já gastou? Porque o resto era... A gente tinha reservado pra 
CONTA AMIGO, tinha um saldo ainda. Pronto. “Além desse cento e pouco que ele já gastou comigo, a 
gente estima, eu estimo, que os meus outros executivos já acertaram com vários candidatos do PT, 
espalhados pelo Brasil, mais 100. Então, a gente acha que a gente já apoiou em 200. É bom que ele 
saiba que a gente apoiou o PT, desde 2008, em 200 milhões. E ainda tem mais 100 aqui guardados”. 
Aí foi e falou com LULA. Aí o PALOCCI volta pra mim e diz assim: “Marcelo, que história é essa que 
você ainda tem... Que eu ainda tenho com você 200 milhões”? Eu falei pra ele: “Você não tem comigo 
200 milhões. Você tem comigo cento e poucos. Um pouco menos de 100 milhões. Não é essa a história”. 
Porque aí meu pai levou a história... como meu pai levou os 300... 
 
PF: Ruído né? Teve um ruído. 
 
MO: Ele deve... Invés dele dizer que os 300 era 100 milhões, não sei como ele falou exatamente, mas 
na minha cabeça, invés dele dizer que os 300 era 200 com PALOCCI e 100 foi dado pelos outros 
executivos pra outros candidatos do PT... Ou ele ou LULA se atrapalharam e ficou a impressão que o 
300 era meu acerto com PALOCCI. Eu falei “PALOCCI, não é isso”. Aí eu tenho aquela nota, os 100, 
200 pra parte dos 100... 
 
PF: Essa daqui né? 
 
MO: É. Exatamente. Ai você tem aquele e-mail? 
 
PF: Só nota do... 
 
MO: Ele tá... 
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PF: Doutor, se o senhor precisar alguma coisa, se o senhor puder a gente pode gravar num pendrive o 
e-mail, a gente pode imprimir, se o senhor tiver de acordo pode até apresentar isso para a gente. 
 
MO: Sabe onde é que tá esse e-mail? Tá na petição... Não... Olha, olha a petição... É melhor... porque 
talvez é importante porque ver esse e-mail aqui... Olha a petição... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá no IL, 
não, tá no... Pegar aqui. Pera aí. Não, olha as petições aqui... Olha o sumário. Pega o sumário aí. 
(pausa) (36’49”) Vai ser importante ver essas petições. (pausa) (37’47”) Vocês nunca viram uma petição 
minha né? 
 
PF: Não. (pausa) 
 
MO: (38’00”) O que é que eu faço. Eu mando a petição. Eu já mandei 9. E aí o que é que eu faço: eu 
quebro, eu faço um texto de cada anexo. Obviamente nem toda petição tem todos os anexos, mas aí 
eu boto, separo os e-mails por anexos.  
 
PF: Se tá em ação penal não é sigiloso. Se o senhor só achar a referência da ação penal depois eu 
consulto.  
 
MO: Não. Não é. É que na verdade eu to mandando para a PGR...  
 
PF: Ah tá, entendi. É, essa eu não consigo acesso.  
 
MO: Por quê? Vocês são parte? 
 
PF: É, mas aí... 
 
MO: Não, vocês são parte. 
 
PF: O senhor sabe como funciona.  
 
MO: Não, porque veja bem. Qual é o meu compromisso? Eu tô mandando pra PGR. Eu só anexo aos 
autos quanto tem uma ação penal aí eu pego aquilo que eu já protocolei junto à PGR... 
 
PF: E traz pros autos da ação. 
 
MO: E eu trago pros autos. Ou eu ou o próprio Ministério Público faz isso. Por exemplo, no REFIS DA 
CRISE ele fez alguns, eu tô fazendo de outros. Mas... 
 
PF: É que são assuntos que eles, realmente, eles não tiveram ação penal pra colocar. 
 
MO: O que não tá nos autos...mas, por exemplo, tem lá de todos. Eu tenho, por exemplo, nesse assunto 
dos anexos, cada um... Pra esses anexos que você tá olhando, planilha ITALIANO, planilha... Deve ter 
2.000 e-mails. 
 
PF: Esse eles não sabiam.  
 
MO: É esse. Esse e-mail 23. Cadê? 
 
PF: (39’35”) Se não for difícil pra defesa, eu até sugeriria que essa inclusive da planilha, fosse... Não, 
não, só protocolar... Mas depois fosse mesmo protocolada pra mim em referência até onde a gente tá 
ouvindo aqui.  
 
ADVOGADO: Vou ver para a gente juntar...  
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MO: Perfeito. Então o quê que eu tô dizendo é o seguinte: mas esse aí, a petição... Você não tá com 
esse e-mail? O que posso te mandar pra vocês todas as ordens da... Número das petições pra vocês 
pegarem lá com a PGR.  
 
PF: Por celeridade, se for possível, protocolar uma cópia ou mesmo uma nova petição com os 
documentos pra mim é mais fácil. O senhor sabe que questão de obtenção de documentos... 
 
MO: Sabe o que eu posso fazer? Porque veja bem, eu... A PGR com certeza. A dificuldade com a PGR 
é a seguinte... A gente tá pedindo, inclusive, o pessoal do “compliance” da empresa tá pedindo pra ter 
acesso aos e-mails porque os e-mails acabam mostrando pessoas que tão na empresa... 
 
PF: E tão fora do acordo. 
 
MO: E que tão fora do acordo. O “compliance” da empresa tá, a PGR tem três meses... Então o que é 
que eu vou fazer: talvez se a gente der o texto da petição pra eles... 
 
PF: Nos e-mails... 
 
MO: Qual é o problema que eu tenho... 
 
PF: Os e-mails o senhor...o senhor tá falando que o senhor pegou a sua cópia do seu notebook. Tudo 
bem. Então cópia do notebook a gente tem.  
 
MO: Tem. 
 
PF: Então se o senhor der o texto do... 
 
MO: Aí você vai achar.  
 
PF: Exatamente.  
 
MO: Os e-mails vai facilitar muito. Sabe porquê? 
 
ADVOGADO: A gente procura e organiza isso daí.  
 
PF: Ótimo.  
 
ADVOGADO: Vamos aproveitar porque tá né... Continua o depoimento. A gente vai procurar. 
 
MO: Eu queria achar esse aí do... 
 
PF: Dessa conversa específica do... 
 
MO: Bom, mas... 
 
PF: Acerto dos valores. Tá. 
 
MO: Que essa... Que aí tem um e-mail que eu falo “BRANI, diga pro chefe que tá tá tá...”, eu falo 
exatamente o que tá na nota. Aqui. Veja bem. Esse é minha... O e-mail que eu tava falando... 
 
ADVOGADO: Esse tá nos autos da ação do sítio... Eu posso verificar o EVENTO... 
 
MO: (41’47”) Essa é a história dos 300 milhões. Ou seja, aí eu coloco em percentual, em valores, o que 
tô falando do tal dos 100, 100, 300. 
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PF: O senhor chegou a mandar e-mail direto pro BRANI. 
 
MO: BRANI. Ou seja, o PALOCCI veio pra mim com a conversa, eu chequei com meu pai e aí mandei 
a resposta pro BRANI e pro o PALOCCI. Ou seja, esse um terço é essa tal história do 100, 100, 300, 
entendeu? 
 
PF: É, mas então essa dúvida não surgiu só naquela teórica conversa do Emílio quando o LULA tá 
saindo do governo em dezembro? 
 
MO: Não. Isso foi antes. 
 
PF: É, eu tô vendo aqui. 
 
MO: Foi antes. Essa conversa foi antes da eleição. Lembra que eu disse? 
 
PF: É. Agosto. Aham. 
 
MO: Foi antes da eleição. Porque eu disse pro meu pai. “Meu pai, precisamos ter certeza que LULA 
sabe que o valor nosso foi maior do que tá aparecendo”.  
 
PF: 23/08/2010. Às 10h32min. 
 
MO: E aí esses 100, 100, o que eu digo é: o 100 tá dentro dos 200 que é 300. Só que aqui tá em fração. 
Aqui tá em valor absoluto.  
 
PF: Entendi. Entendi... Mas ainda assim...porque é uma coincidência de ficar 200 aqui... 
 
MO: Não, não... 
 
PF: Não foi montada a ponto de vamos juntar... 
 
MO: Não, não... 
 
PF: Os nossos usos... 
 
MO: Ah não, não... 
 
PF: Pra seu precisar mostrar pra...O senhor mostrou alguma vez pro PALOCCI? Pra ter um suporte 
material e falar “os meus 200...os 200 de vocês tão aqui. Sempre tiveram”. 
 
MO: Eu acho que eu mostrei.  
 
PF: Tá. 
 
MO: Eu não tenho certeza. Mas eu acho que mostrei a PALOCCI. Agora, se eu mostrei, provavelmente, 
eu não mostrei essa abertura aqui. Eu, provavelmente, deva ter mostrado isto aqui. 
 
PF: Os usos. 
 
MO: (43’34”) Por quê? Porque eu não queria, nunca, deixar caracterizado pra ele que tal valor vinha de 
tal crédito. Porque eu queria deixar claro que... Que eu queria deixar claro pra ele que era uma conta 
geral.  
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PF: Doutor Marcelo, a sua lógica era que quanto mais geral fosse, mais era portas abertas. Mais 
genérico... 
 
MO: Esse era o conceito. Ou seja, ele tem um crédito comigo. Não era, não queria acertar uma 
contrapartida.  
 
PF: Você não gostava de amarrar a contrapartida porque ficava fechado né? A causa do pedido... 
 
MO: E não era essa a relação. Na verdade, começou com o assunto de ANGOLA, depois não era essa 
a relação. Ou seja, ele sabia que tinha... Que quando precisava de algum valor ele tinha a gente. Eu ia 
buscar esse dinheiro de alguma empresa. Já tinha um discurso interno o porquê daquela empresa. Aí 
tem várias, por exemplo, ele, de certo modo, sabia, eu acho, algum dos casos que a gente tava alocando 
aquela empresa. Por exemplo, o negócio de “12 milhões pra HV”. Isso era o quê? PALOCCI evitou que 
a gente... Dois pedidos que foram feitos a gente de propina: o PT veio pedir e o PMDB veio pedir.  
 
PF: De Belo Monte né? 
 
MO: É. Eu até não me lembrava que ele tinha... Depois pelos e-mails... Novamente no protocolo eu 
detalho melhor o que eu relarei. O que ficou claro é o seguinte: é que através do PALOCCI eu, de fato, 
consegui impedir o pedido ao PMDB. Pelo menos eu consegui. Eu acho que talvez depois até acertaram, 
mas eu consegui impedir. E no e-mail fica claro porque meu executivo fica pedindo e eu: “Não! Já impedi 
via PALOCCI”. Por conta disso até, eu achei justo que alocar, veja que não foi no mesmo momento, 
mas eu... “Ô, eu tô evitando de você pagar propina. Então você também vai bancar uma parte dessa 
conta”, eu falando pro meu executivo. Então, 12 milhões foi alocado a essa área de energia pelos 
pedidos de propina que eu evitei pra ele. PROSUB: a mesma coisa. PROSUB veio um pedido do PT de 
propina. Eu evitei através do PALOCCI. Mas por conta disso, e por conta de outras coisas também, a 
gente alocou no PROSUB. Eu até acho que PALOCCI, e alguns e-mails até deixam a entender isso, ele 
sabia que a gente alocava à determinado projeto, mas não era uma contrapartida entendeu.  
 
PF: Com relação ao PROSUB o senhor identificou alguma vez desvio dentro da sua própria empresa? 
 
MO: Não.  
 
PF: Nesse projeto. 
 
MO: Não. O PROSUB, que eu saiba, não teve. 
 
PF: É que tem uma informação, uma hipótese, que parece que alguns executivos do senhor, incluindo 
o HILBERTO, teriam desviado dinheiro desse projeto. 
 
MO: Não. Nunca soube. Pera aí, nunca soube. Eu, aliás, HILBERTO nunca soube. Soube depois que 
LUIZINHO e FERNANDO MIGLIACCIO, mas HILBERTO nunca soube. Não, não...não desse projeto. 
Eu soube que eles abriram aquela conta, naquele tal banco pra transitar e ficar ganhando um percentual. 
Mas nunca soube que tiraram de um determinado projeto. Acho que não. 
 
PF: A gente tem muitas hipóteses que as pessoas estão trazendo né? O colaborador... O provável 
colaborador porque o Antônio PALOCCI ainda tá tendo uma colaboração diferente da do senhor. A 
Polícia Federal com o desembargador que fez a colaboração com ele. Então a gente tá validando muitas 
coisas que ele trouxe pra gente. Então muitas das coisas a gente vai questionar o senhor não porque a 
gente acredita ou não nessa tese, mas pra gente validar ou não essa hipótese.  
 
MO: Mas eu acho estranho o PALOCCI dizer que...acho estranho ele dizer que saiu desvio interno no 
PROSUB. 
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PF: Não, é só uma informação. Eu vou até... 
 
MO: Não, que teve no PROSUB que PALOCCI sabia, veja bem... PALOCCI sabia que a gente... Os e-
mails acho que dizem... 
 
PF: Uma conversa que o senhor teve com ele dentro da custódia e que o senhor falou que com relação 
ao submarino o senhor descobriu que teve um desvio de dentro da ODEBRECHT.  
 
MO: Não. 
 
PF: O senhor nunca teve essa conversa com ele? 
 
MO: Não. Não. O PALOCCI tá atrapalhado. O que a gente... 
 
PF: Ele falou que tava ele, o senhor e o Renato Duque... 
 
MO: Não. 
 
PF: Na cela e o senhor chamou ele... 
 
MO: Desvio no PROSUB? 
 
PF: Pra dizer que alguém tirou dinheiro de dentro lá e o senhor descobriu depois. 
 
MO: (47’53”) Não, não. Dinheiro do PROSUB não. O que houve no PROSUB foi aquele assunto pro 
RAMOS. Quando a gente pegou o PROSUB a DCNS ela tinha uma subchefia acertada com RAMOS 
que apoiou eles no.... Porque quem conquistou o contrato da PROSUB não foi a ODEBRECHT. Quem 
conquistou “foi” os franceses. E os franceses deviam tá precisando de um, é normal, de um lobista ou 
consultor aqui. Então eles, franceses, fizeram um acordo com o RAMOS. E quando a gente pegou a 
parte do PROSUB, essa parcela que era um pagamento que eles deviam ao RAMOS pelo sucess fee... 
Ficou pra gente. Então a gente tinha... A gente assumiu um pagamento pro RAMOS. 50 milhões. Nesses 
50 milhões do RAMOS, eu e JUNIOR nunca conseguimos descobrir pra onde é que ele ia. A gente 
achava que o RAMOS não ficou com esses outros só pra ele. A gente achava que o RAMOS tinha que 
pagar outras pessoas. E uma das pessoas, que aí sim, e aí os e-mails deixam claro, umas das pessoas 
que recebeu o dinheiro do RAMOS a gente viu... Eu realmente não me lembrava bem, mas pelos e-
mails fica claro, foi o ZÉ SERRA. Por quê? Não tenho a menor ideia. JOSÉ SERRA não tinha nada a 
ver com PROSUB. Quer dizer, eu acho que era um acerto. Mas, de fato, uma parte do dinheiro que a 
gente direcionou pro RAMOS, pelos e-mails e pelo que me lembro, foi pro SERRA. O resto a gente 
nunca descobriu pra onde foi.  
 
PF: Perfeito. 
 
MO: Mas nunca houve desvio no PROSUB. Não, pera aí. Eu acho que PALOCCI tá falando de outra 
coisa. Não. Eu me lembro que eu tive essa conversa, mas não foi desvio interno. Não foi desvio interno. 
Eu acho que foi essa questão de... Não, não foi desvio interno. Foi um rolo que... 
 
PF: Como é que foi esse rolo? 
 
MO: Não, não foi isso. Não foi desvio interno. Foi essa discussão que eu tive com ele que ficou pro 
RAMOS. E eu falava “PALOCCI, RAMOS não é um problema meu. RAMOS... Quem acertou o contrato 
com RAMOS...” Assim, eu soube, foi a DCNS. Aí... Não, não teve desvio interno. Desvio interno no 
PROSUB não teve. 
 
PF: Não, tudo bem. Mas teve uma conversa com PALOCCI em relação ao... 
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MO: É que eu acho que o entendimento dele era distinto. Eu acho que o que chegou pra ele.... Eu me 
lembro que o que chegou pra ele era que tinha o PT envolvido. Eu falei “O PT não. Porque eu não 
aceitei a propina do PT e você sabe disso”. Então eu acho que na cabeça dele, talvez, uma parte do 
RAMOS ia pra alguém, entendeu, tinha gente... 
 
PF: Mas houve alguma situação de conversar isso na custódia? 
 
MO: Eu procurei entender com ele. Porque a gente procurou entender exatamente o seguinte: eu falei 
com ele. “Eu não sei pra onde esses 50 milhões do RAMOS foi”. E ele... 
 
PF: Esse e-mail aqui é sobre esse assunto do PROSUB? Ou não? 
 
MO: (51’30”) Exato! 
 
PF: E-mail 4.2, da informação 121/2018.  
 
MO: É. Essa faz parte. Esse faz parte. Porque é de 2010. Essa faz parte.  
 
PF: Você só me explica, por favor, o de baixo aqui. Esse...  
 
MO: Veja bem. É isso que eu tô dizendo. Esse é o problema que a gente nunca fechou.  
 
PF: Aqui já é outro. Provavelmente é outro assunto. É né? Os e-mails não tão... 
 
MO: É. Veja o seguinte: Esse assunto. Foi essa a discussão que eu tive com PALOCCI. Nunca ficou 
claro pra gente. Esse assunto é o seguinte: essa parcela dos franceses... “Não seja...” Quer dizer, ele 
evitou... Ele evitou que esse pedido do VACCARI. Porque o VACCARI, ele fez um pedido ao JUNIOR... 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 1 A 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 1 B 

 
MO – (00’00) De uma propina. Tá certo?! E através do PALOCCI eu neguei. Falei, “PALOCCI, não tem 
nenhum sentido. Eu já tenho uma conta com você, entendeu”. E aí a gente colocou nesse projeto, e ele 
sabia disso, a gente colocou nesse projeto uma alocação. Não foi um pedido dele por nesse projeto, 
mas a gente já tinha alocado também a esse projeto. Eu tinha dito pra ele o valor, tá certo, a questão 
dos valores. JUNIOR, ele sabia que tinha. Então o que ele queria, o que a gente dizia, era o seguinte: 
que esse valor não ia pro VACCARI. Não era o pedido de propina. Tinha um valor já na minha conta 
corrente que era do PROSUB, certo. E que tinha o valor do RAMOS. E isso nunca ficou claro. Os e-
mails eu tentei botar, a maior parte que eu encontrei, mas esse assunto, a única coisa do RAMOS que 
a gente sabe é que uma parte, ficou clara, que foi para o JOSÉ SERRA.   
 
PF: Tranquilo. 
 
MO: O resto a gente não sabe. Agora, tinha um valor na minha conta com o PALOCCI que era alocado 
ao PROSUB, que ele sabia, tá certo? E o valor que o VACCARI pediu não foi. Aí teve um momento, que 
era esse valor da planilha aqui, esse 6 e meio. Porque esses 50 é do PROSUB. Aí teve um momento 
que aí o PALOCCI chegou pra mim e falou assim: “Marcelo, pô, o VACCARI tá realmente precisando. 
Libere esses 6 milhões e meio pra ele”. Aí eu falei pra JUNIOR: “JUNIOR, tire dos 50 milhões, que tá 
alocado ao PROSUB, 6 milhões e meio pra VACCARI”. Então ele, por alguma razão, HILBERTO tirou 
daqui. Então, ele abateu diretamente do crédito de 50 milhões, quer dizer, é como se esse dinheiro não 
tivesse transitado por HILBERTO. Do crédito que ele ia receber de JUNIOR, de 50 milhões do PROSUB, 
6 milhões e meio ele abateu pra VACCARI. É como se fosse o seguinte: daquele pedido de propina que 
o PALOCCI evitou ele depois cedeu. O PALOCCI cedeu... 
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PF: Pra VACCARI. 
 
MO: Pra VACCARI porque ele tava enchendo o saco em seis milhões e meio. Entendeu? Não sei se é 
assim que diz, entendeu.  
 
PF: Não, entendi. Entendi. A gente tava na parte dos 300 milhões. Da confusão dos 300 milhões que 
teve o ruído o senhor falou. 
 
MO: Tem água? Eu consigo água aqui? 
 
PF: Naquela copa que tem lá... Se os doutores puderem ir buscar. 
 
PF: Tem. É do lado do banheiro que a gente entrou. Tem uma máquina pra pegar água.  
 
MO: Obrigado.  
 
PF: Aí o senhor tava comentando né. Que o senhor disse que na realidade eram menos de 100 milhões 
que faltavam, teve essa conversa lá, e de repente voltou um ruído dizendo que eram 300 milhões que 
o senhor tinha. 
 
MO: Ou seja, que a gente tinha dado 100, que faltaria então 200. Que na verdade não era isso. 
 
PF: Não era isso. O que o senhor explicou. Exato. O senhor consegue continuar nessa história? Como 
é que se procedeu daí pra frente? Porque... 
 
MO: (03’00”) Não, eu mandei esse e-mail, eu não me lembro mais direito. Aí ficou nesse assunto. Aí em 
um determinado momento o assunto morreu. Ele insistiu algumas vezes que não, eu falei “PALOCCI, 
não é isso. O acerto que você tem comigo, o que você ainda tem de saldo é este”. Ele dizendo que o 
que tinha de saldo era 200. Eu falei “Não. O que tem de saldo é este”. E aí depois o assunto morreu. 
Na verdade, eu nunca soube se foi um novo entendimento de LULA e meu pai ou se PALOCCI tava 
jogando verde pra tentar dizer que tinha um crédito maior comigo, entendeu. 
 
PF: O senhor já teve alguma vez a conversa a respeito desses 300 milhões ou desse dinheiro com o 
GUIDO? 
 
MO: Não. Não. O GUIDO... A conversa com o GUIDO nasceu do zero. O GUIDO não sabe nada do 
meu passado com o PALOCCI. 
 
PF: Mas em nenhum momento o GUIDO pediu pra administrar esses recursos que tavam... 
 
MO: Ele nem sabia. O GUIDO não sabia da minha relação com PALOCCI.  
 
PF: Dos 300 milhões ele não sabia? 
 
MO: A única coisa... A única coisa que o GUIDO e o PALOCCI tinham em comum, que sabiam um do 
outro, era os 50 milhões. Então 50 milhões foi pedido pro GUIDO, o PALOCCI sabia, e foi administrado 
pelo GUIDO. O PALOCCI não sabia... Eu não vou dizer que não sabia... Talvez eu tenha dito pra 
PALOCCI os valores que eu acertei com o GUIDO. Porque como o PALOCCI era da relação próxima, 
talvez a gente quisesse de alguma maneira, eu ou meu pai... Eu e meu pai é provável que um dos dois 
tenha dito pra PALOCCI ou pra LULA os valores que a gente tinha acertado com GUIDO. Pra não ficar 
só GUIDO e DILMA. Porque a preocupação que eu e meu pai tinha era porque a gente sabia... Era 
como se a última instância nunca fosse DILMA. A última instância era LULA. (04’52”) Então é muito 
provável que eu ou meu pai tenhamos falado pra PALOCCI ou pra LULA sobre os valores que a gente 
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deu pro GUIDO. Mas o GUIDO não sabia de nada que a gente tinha dado pro PALOCCI. Ou seja, esses 
acertos da planilha ITALIANO, GUIDO não sabia. 
 
PF: Não sabia? 
 
MO: Não. GUIDO só sabia da parte dele comigo. O PALOCCI sim, sabia dos 50 milhões e é provável 
que eu ou meu pai tivéssemos falado pro PALOCCI e LULA sobre os acertos com GUIDO. É provável. 
Eu não me lembro não, mas é provável.  
 
PF: (05’31”) Fora da empresa ou do núcleo ou de LULA e PALOCCI alguém sabia desse compromisso?  
 
MO: PAULO OKAMOTTO.  
 
PF: PAULO OKAMOTTO. 
 
MO: Alguma coisa. O valor global, eu diria o seguinte, o valor global só quem sabia era eu, meu pai, o 
PALOCCI... Que eu saiba, eu, meu pai, PALOCCI e o LULA. Digo assim o valor global. Os LEs sabiam 
da parte que lhes cabia. Então JUNIOR sabia da parte que cabia a ele, o pessoal da BRASKEM sabia 
da parte que cabia a ele, PAULO OKAMOTTO sabia do valor da CONTA AMIGO, que era o que 
interessava por questão do INSTITUTO.  
 
PF: E ele sabia como? 
 
MO: Porque eu tinha falado pra ele dos valores. 
 
PF: O senhor tem e-mails? O senhor falou por...  
 
MO: Não. PAULO OKAMOTTO não. Não, tenho... 
 
PF: É que o senhor chegou a falar agora PAULO OKAMOTTO tem alguma coisa de e-mails...  
 
MO: Tenho PAULO OKAMOTTO daquele pedido do INSTITUTO.  
 
PF: Da doação. 
 
MO: E ele sabia que aqueles valores que tavam saindo pro INSTITUTO saíam de um valor que eu tinha 
reservado pra LULA. Eu e meu pai tínhamos reservado pra LULA.  
 
PF: Quando ele sai da presidência. 
 
MO: Antes dele sair da presidência. A gente reservou da conta corrente um valor pra LULA. Que é o tal 
da CONTA AMIGO. Então o valor global mesmo só quem eu acho eu, o meu pai, LULA e PALOCCI. 
 
PF: GUIDO nunca soube? 
 
MO: GUIDO sabia da parte... 
 
PF: Dele. 
 
MO: Da planilha PÓS-ITALIA. GUIDO nunca soube. GUIDO sabia da POS-ITALIA. 
 
PF: Ele sabia do compromisso dos 50 milhões... 
 
MO: Que era dele. 
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PF: Mas alguma vez ele chegou a pedir antes da hora? Não sei se me expresso bem assim... 
 
MO: O GUIDO até... 
 
PF: Ele sabia do compromisso, mas ele falou que queria tudo? Alguma coisa assim? 
 
MO: O GUIDO foi uma coisa interessante. O GUIDO vou falar o seguinte: ele pediu os 50 pra usar na 
campanha de 2010. Aí ele não usou na campanha de 2010 porque ele não participou da campanha de 
2010. Então ele não participou e o dinheiro ficou lá. Aí depois, até junho de 2011, minha relação 
continuou sendo só com PALOCCI. Ele que fazia o pedido. GUIDO nunca fez nenhum pedido. O 
primeiro pedido de GUIDO foi em 2012 eu acho, que foi pra campanha do HADDAD. Foi o primeiro 
pedido do GUIDO. Não, foi campanha do HADDAD e pra alguns apoios ao PT, VACCARI. Fechamento 
de contas do ano, essas coisas todas. Então, em 2012 foi que GUIDO... E aí ele sabia nessa época que 
tinham 50 milhões comigo. Aqueles 50 milhões que você me perguntou. Foi até interessante porque em 
um determinado momento GUIDO até entendia o seguinte: “Ô, Marcelo, cadê os 50 milhões? Cadê a 
conta?”. Por que eu tô dizendo isso? Porque... 
 
PF: Ah, então GUIDO tinha ideia da conta. 
 
MO: Da conta, dos 50, do dele, não do PALOCCI.  
 
PF: Não da conta ITALIANO.  
 
MO: Dos 50 milhões. Por que eu digo isso? Porque quando eu ouvi a delação do JOESLEY que ele 
disse que tinha uma conta lá fora, a minha não... Eu me lembro, aí foi que eu liguei as coisas, porque 
eu me lembro o seguinte. Que GUIDO quis ter comigo esse mesmo tipo de conta. Ele achava que ia ter 
uma conta lá fora. Não no nome dele, mas uma conta em nosso nome e que eu iria apresentar pra ele 
os extratos dos rendimentos. Eu me lembro disso. 
 
PF: Ele queria rentabilizar aquele dinheiro, aquele compromisso.  
 
MO: É. Ele queria, ele achava que ia ter uma conta mesmo. Eu falei... 
 
PF: Contábil. 
 
MO: “Não funciona assim. Você tem um crédito comigo. Quando você precisar desse crédito, você 
pede”. E aí eu me lembro que eu fui em PALOCCI e falei “PALOCCI, explica pra ele que a nossa relação 
não é assim. Eu não vou botar esse dinheiro em um lugar. A minha relação você explica pra ele como 
é a relação passada tá?”... Quer dizer, você tem um crédito...vocês têm um crédito comigo e vão usar 
quando precisar. E aí o assunto morreu com GUIDO. Ele passou a usar os 50, depois ele mesmo... Eu 
tive mais dois créditos com ele, certo. Um que foi contrapartida, que foi o assunto do BMX, do assunto 
imobiliário. E o outro foi o assunto do “REIQ”, esse não foi nada de contrapartida, esse foi uma alocação 
interna, que foi o 100 e o 23. Então o GUIDO acabou usando os 100, o 23 que veio da área imobiliária, 
os 100 que foi uma alocação da BRASKEM e os 50 que veio do REFIS. E ele usou esse dinheiro. O 
GUIDO só sabia disso.  
 
PF: O senhor acredita que o PALOCCI comentou com ele? A explicação sobre a sistemática. 
 
MO: Ele deixou de encher... É provável que ele tenha deixado. Porque ele deixou de encher... Ele nunca 
mais me pediu pra, quer dizer... 
 
PF: Isso o senhor falou foi pra depois de... O senhor começou a relatar que foi em julho de 2011, algo 
assim. 
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MO: (10’41”) Em algum momento GUIDO me abordou com a história de criar uma conta. E eu falei “não 
funciona assim. Você pode falar com PALOCCI que não é assim a minha relação”. Então, de fato, o 
GUIDO deve ter ido lá falar com PALOCCI, o PALOCCI falou “não, a relação com ele não é assim. A 
gente tem um crédito”. 
 
PF: Com relação à questão da relação com GUIDO é essa planilha aqui né? 
 
MO: É. Que é o tal dos... É o que eu falei: os 50 da BRASKEM... 
 
PF: Só deixa eu relacionar, a figura 19 do Laudo 1577/2018. O saldo anterior é exatamente o 
compromisso do... 
 
MO: Do REFIS. 
 
PF: Do REFIS né. 
 
MO: E aí vem os 100 que é... Esse aqui... Esse, realmente, não foi uma contrapartida direta. Esses 100 
foi o seguinte: quando chegou perto da eleição o GUIDO já tinha... Me sinalizou “Ô, Marcelo, vou 
precisar tanto pra eleição”. Eu falei: “Porra, GUIDO, eu vou ver internamente como eu consigo esse 
dinheiro”. E internamente, alinhado com meus líderes, a gente alocou a BRASKEM, 100 milhões. Por 
que a BRASKEM? Porque a BRASKEM tinha sido a única empresa que tinha tido algum fato positivo 
nesses anos de governo de DILMA, que foi o “REIQ”... E a CNO já estava bancando a campanha de 
EDUARDO e AÉCIO. Então uma espécie de divisão interna, a BRASKEM assumiu a campanha da 
DILMA e a CNO assumiu a campanha de AÉCIO e EDUARDO CAMPOS. Isso foi alocado internamente, 
a gente dizia que a BRASKEM, internamente, pagou isso porque ela foi beneficiada pelo “REIQ”. E 
esses “CRÉDITOS OR” que é o assunto que veio do pacto das cidades. Eu, na época, me lembrava 
que tinha um crédito. Agora, depois que eu fui olhar os e-mails, eu realmente não me lembrava como 
esse assunto nasceu, e pelos e-mails ficou claro que esse assunto não nasceu do GUIDO. Esse 
assunto, aí eu já tenho vários e-mails que eu já protocolizei, esse assunto nasceu do pessoal da “OR.” 
Eles falaram com... 
 
PF: Paulo Melo? 
 
MO: PAULO MELO. PAULO MELO e PAUL ALTIT acertaram com VACCAREZZA e ZARATTINI um 
valor de 27 milhões. E eu tenho os e-mails. Aí eles disseram assim “Marcelo, mas esse valor... Esse 
valor esses disseram que iam falar pro “meu amigo” – GUIDO”. Aí eu falei “ô, meu amigo não me falou 
nada”. Eu tenho no e-mail assim “meu amigo não me falou nada”. E aí, de fato, tem os e-mails que 
mostram o seguinte: que um determinado momento, eu me lembro desse detalhe, o GUIDO chegou pra 
mim, os e-mails deixam claro isso, GUIDO chegou pra mim e disse assim: “Marcelo, daqueles 27, eu 
vou ficar...”, ou daqueles 29, “...eu vou ficar com 23. Só o resto que vai pra VACCAREZZA e 
ZARATTINI”. E até tem um e-mail meu “Paulo – para PAUL ALTIT - os seus amigos sabem que meu 
amigo pegou todo o dinheiro que eles tinham acertado? ”. E aí, desses 23, 15 foi pra campanha do 
HADDAD. Então, na verdade, essa foi a única relação com o GUIDO. Eu acho até que o PALOCCI, sem 
necessariamente saber detalhe, sabia desse montante aqui que eu tinha acertado com o GUIDO porque 
é provável que meu pai também tenha falado... 
 
PF: Eu acho que eu tenho esse e-mail que o senhor tava falando.  
 
MO: (14’33”) É os anexos...é o 6.1.2. São vários e-mails. Ah, é o anexo 6.1.2 e 8.5. Que tem os de 
HADDAD.  
 
PF: Depois eu vejo esses. 
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MO: Mas isso tem a ver com GUIDO né.  
 
PF: Uma coisa que eu queria perguntar, o senhor tinha falado antes, que eu perguntei quem sabia do 
acerto, o senhor fala que é você, seu pai, PALOCCI e LULA. 
 
MO: Quem sabia do valor global né. 
 
PF: Esse e-mail é...esse e-mail aqui do item 1.4 do relatório 100 é sobre isso? Esse aqui. 
 
MO: É. Veja bem... 
 
PF: Me explica o contexto por favor. 
 
MO: Esse assunto... Foi pra MAMERI, não foi? 
 
PF: Foi. 
 
MO: Foi pra MAMERI. Esse foi o assunto de OLLANTA HUMALA. OLLANTA HUMALA, quem tinha 
coisa no Peru, que tava apoiando a campanha de OLLANTA HUMALA, era o GARRETA. E GARRETA 
era amigo de JUNIOR. Era da relação de JUNIOR, que não tinha nada a ver com esse assunto. Esse 
assunto tinha a ver com o PERU que era LUIZ ANTÔNIO MAMERI. Então eu falei “quando mencionar 
ao amigo de JUNIOR...”, que é GARRETA, “...que o acerto do evento...”, que o tal do OLLANTA 
HUMALA, “...foi com o ITALIANO amigo...”, que é o ITALIANO e LULA e meu pai, “...e não com o PT”. 
Ou seja, eu disse “MAMERI, quando você falar com GARRETA, diga que o acerto pra campanha de 
HUMALA foi com o PALOCCI e LULA, e não com o PT”. 
 
PF: Entendi. 
 
MO: Agora, eu enfatizo assim: importante que não mencionem nada sobre a conta corrente com o 
ITALIANO. Não fale pra GARRETA de minha conta corrente com o ITALIANO. Quer dizer, o MAMERI 
e os outros LEs sabiam da conta corrente, porque até eram responsáveis pelo crédito, mas eles não 
sabiam pra onde iam os pagamentos, o valor global, entendeu? Cada um sabia da sua parte.  
 
PF: E o final que o senhor coloca? Se o senhor puder continuar lendo, por favor.  
 
MO: “...pois só ele e ITALIANO e amigo de meu pai sabem”. Pois só o PALOCCI e o LULA sabem.  
 
PF: Dessa conta, do valor global né? 
 
MO: É. Do valor global e que tinha... Veja bem, isso aí, na verdade, era em dois mil e... 
 
PF: Onze. 
 
MO: Onze. Muita gente acabou sabendo que tinha uma conta corrente, mas o valor global só quem 
sabia era eu, meu pai, PALOCCI e LULA. O resto sabia das partes.  
 
PF: O que lhe cabia. 
 
MO: Do que lhe cabia. Quer dizer, o pessoal...o BERNARDO GRADIN sabia dos 50 milhões da 
BRASKEM, que foi o dinheiro dele, o MAMERI sabia dos 64, e por aí vai. 
 
PF: Perfeito.  
 
PF: Tem mais algum... 
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MO: E os pagamentos né. Alguns sabiam dos pagamentos. O MAMERI sabia que eu tinha dado pro 
OLLANTA HUMALA, mas ele não sabia... Ele sabia, por exemplo, de EL SALVADOR, mas ele não sabia 
do valor que eu tinha dado pro INSTITUTO LULA. Entendeu? 
 
PF: Quando o senhor falou... Começou a falar até... O dinheiro pra VACCARI foi retirado exatamente 
da alocação pro PROSUB, certo? 
 
MO: Certo. 
 
PF: Os 15 desse extra e esse 8 do custo LM o senhor sabe... 
 
MO: Não. Esse extra eu não me lembro o quê que é. O custo LM é o seguinte: eu tive, quando acertou 
o valor dos 40 milhões, que era 40 milhões de dólares... que aqui embaixo é por conta do câmbio dos 
64. Quando acertou o valor pra ANGOLA, que veio o pedido do PAULO ROBERTO, ops, PAULO 
BERNARDO, de quarenta milhões pro “REBATE” de ANGOLA, eu falei assim pra PALOCCI: “PALOCCI, 
isso tem um custo geração. Como eu vou ter que mandar esse dinheiro... Eu tenho que gerar esse 
dinheiro que o PAULO BERNARDO tá me pedindo, eu tenho um custo de geração que dá 4 milhões, 
que vai dar 8 milhos de reais. Posso... Vou descontar desse pedido de 40 milhões”. E aí como eu já 
tinha acertado com MAMERI e tava pesando na época pra JUNIOR, então, na verdade, esse desconto 
que foi dado no valor de ANGOLA, eu descontei, eu abaixei no crédito que JUNIOR precisava mandar. 
  
PF: Entendi. 
 
MO: Sempre reitero, quem se beneficiou dessa geração foi JUNIOR.  
 
PF: E o extra o senhor não tem... 
 
MO: (19’32”) Mas com certeza, veja bem, foi alguma coisa que o JUNIOR deve ter acertado com 
VACCARI. Deduzindo aqui, a lógica, é o seguinte: alguma coisa que veio a pedido do PT que JUNIOR 
bancou e que conseguiu descontar da planilha ITALIANO. Porque a gente tinha muito disso, ou seja, o 
JUNIOR, que era pra quem vinha a maior parte dos pedidos do PT, quando não tinha interesse em 
atender o pedido de um candidato do PT, alguém, ele chegava pro cara e dizia assim “ôh, Marcelo tem 
um...” 
 
PF: O JUNIOR, além do senhor e do seu pai, provavelmente, era o que tinha mais conhecimento da 
planilha? 
 
MO: É porque a maior parte dos pedidos vinha dos pedidos... Não é que ele tinha... 
 
PF: Não um conhecimento específico, em detalhe... 
 
MO: A maior parte dos pedidos. Porque, na verdade, era o seguinte: não é que ele tinha maior 
conhecimento, mas ele usava ela da seguinte maneira: quando vinha um candidato do PT que ele não 
queria atender, ele chegava pro cara e dizia assim: “ô, veja bem, a gente tem uma relação centralizada. 
PALOCCI tem uma relação lá, um acerto lá com Marcelo. Vá lá...” 
 
PF: Entendi. 
 
MO: “...e tire do PALOCCI...” 
 
PF: A autorização. 
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MO: “...autorização”. Algumas vezes, ele me falava, e eu chegava pra PALOCCI: “PALOCCI, tem esse 
pedido. Posso atender e tirar da sua conta?”. Então, provavelmente, esses 15 milhões foi algum pedido 
que veio pra o JUNIOR e que ele conseguiu, ou diretamente ou através de mim, descontar da planilha 
ITALIANO. Por exemplo, pra GLEISI. A GLEISI veio disso. A GLEISI, quando saiu da planilha ITALIANO, 
ela saiu por um pedido que veio de um “DS” de JUNIOR. O JUNIOR não tinha interesse em atender, 
mas a gente conseguiu descontar da planilha ITALIANO.  
 
PF: Isso é de quando? 
 
MO: A GLEISI, dois mil e... Teve GLEISI 2010 e 2014. 2010 saiu da planilha ITALIANO. 2014 saiu da 
planilha PÓS-ITALIA. Mas aí em 2014 eu acho que na verdade... Aí foi diferente. A GLEISI pediu a 
JOAO SANTANA e botou lá na conta de JOAO SANTANA.  
 
PF: Entendi. 
 
MO: Mas tinha muito disso, entendeu. Mas, então, esse 15 foi alguma coisa que JUNIOR deve ter pago 
ao PT que descontou da planilha ITALIANO. Por isso que saiu diretamente do crédito dele.  
 
PF: Entendi. A respeito do MAMERI, tem uma... Em 2008, que é uma verba especial. Esse e-mail aqui. 
E-mail um... 
 
MO: Não. Aí é antes. 
 
PF: É antes né. 
 
MO: Aí, lembra aquilo que eu falei? Que é o seguinte: esse é pré-planilha. Ou seja, esse... 
 
PF: É só e-mail 1 da informação 126... 
 
MO: Aí eu tenho, eu tenho na verdade o seguinte: este aqui é pré-planilha que é os acertos que foi feito 
por PEDRO. Aí ei não me lembro o que é este “ORIENTAL” e “PARAGUAIO”, mas isso aqui foram 
acertos feitos por PEDRO que foram alocados à Construtora e que a gente alocou em ANGOLA na 
época.  
 
PF: Entendi. 
 
MO: Por uma questão interna. Mas não foi acerto meu. Foi acerto do PEDRO. 
 
PF: FEIRA já era FEIRA? 
 
MO: FEIRA já era FEIRA.  
 
PF: Tá. 
 
MO: Esse aqui não sei o que é.  
 
PF: “ORIENTAL” e “PARAGUAIO”.  
 
MO: ORIENTAL e PARAGUAIO não sei.  
 
PF: É só a planilha que o senhor administrou de acerto do PEDRO... 
 
MO: Na verdade não fui eu. Era uma planilha que HILBERTO administrava, não era minha.  
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PF: Aqui o senhor seria...só precisava ver o acerto pra prestar uma conta pro ITALIANO. É isso né? 
 
MO: É.  
 
PF: Atentar para que... Isso é pré-planilha? 
 
MO: É. Isso é pré-planilha ITALIANO. Que é o que gerou o saldo aqui. Ta vendo? Aqui não tem 10 
milhões? Olha aqui. Não tem 10 milhões aqui? 
 
PF: Esse 10 milhões não tá exclusivamente ligado ao MAMERI? 
 
MO: É. Que é esse aqui.  
 
PF: Tá.  
 
MO: Saldo anterior 10 milhões.  
 
PF: Entendi.  
 
MO: É que... 
 
PF: Então vocês alocaram esse compromisso inteiro no MAMERI? Esse anterior?  
 
MO: É. Por quê? Porque na época, se você for olhar nos meus e-mails, eu tenho vários e-mails com 
PALOCCI antes de 2008, ou que eu pedia apoio a PEDRO, a maior parte dos apoios que eu pedia a 
PEDRO se referiam a negociações com a linha de crédito. Então como eu pedia muito esse apoio, 
quando veio esse 10 milhões a gente alocou internamente. Então quer dizer, internamente esse valor 
tava lá, mas não houve um pedido assim, que eu me lembre, pra PALOCCI. “Ô, quero 10 milhões por 
conta disso”, entendeu? Foi uma alocação interna, mas isso foi acerto de PEDRO.  
 
PF: Esse e-mail é tratando só sobre a questão da geração, aliás, de taxa de câmbio pra trazer o 
dinheiro? A mesma questão que gerou esse custo posteriormente?  
 
MO: É. Aí foi... É coisa interna.  
 
PF: Tá. 
 
MO: É coisa interna. Esses e-mails, qual é a dificuldade que vocês devem ter é o seguinte: o que é que 
eu fiz pra facilitar. Porque vocês estão pegando e-mails pontuais. Eu, na verdade, nesse caso... 
 
PF: O senhor já setorizou. 
 
MO: Não. Eu fui em todos. Pode ter um ou outro escapado. Mas eu fui olhar em todos. Então, por 
exemplo, PALOCCI eu peguei os interlocutores da época e fui em todos. Então todos os e-mails. Então 
tem esse, tem o anterior a esse, tem um posterior. Então quando você... E como eu botei em ordem 
cronológica ajuda muito porque o quê você... Eu, por exemplo, quando recebi o computador da PF veio 
com o sistema de vocês. O sistema de vocês, ele é mais rígido. Até porque tem que ser porque tem a 
questão forense né? Vocês têm que... 
 
PF: Custódia. Cadeia de custódia.  
 
MO: É. Pô, mas se eu fosse trabalhar por isso aí eu não tinha gerado cinco mil e-mails nem a pau. E 
olha que eu gastei, eu sabendo... Eu sabendo onde eu ia achar, eu devo ter gasto, eu vou aqui... 
Tranquilamente, umas 500 horas. Mas o que é que eu fazia? Eu pegava os e-mails todos, eu botei no 
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X1 e copiava pro Outlook e depois trabalhava no Outlook. Então eu tenho os e-mails que tá bem mais 
fácil. Então se vocês... Eu acho que valia a pena realmente. Porque aí vai facilitar. Porque pegando 
pontualmente fica mais difícil entender, entendeu. Eu mesmo tive essa dificuldade. Quando eu fui fazer, 
por exemplo, o REFIS DA CRISE, que eu fui pro depoimento com o Ministério Público, o Ministério 
Público começou a apertar. Aí eu falei “não dá pra fazer assim”. Aí eu vou fazer uma declaração, eu fui, 
peguei meus e-mails, botei em ordem cronológica. Porque aí facilita.  
 
PF: Chefe, quando você achar o momento, seria bom a gente parar, esvaziar os cartuchos aqui e 
continuar de novo. Só pra não correr risco de... 
 
PF: Vamos... A gente faz um “pause” aqui. Fazer uma “pausasinha”, tomar uma água. Encerrar essa 
parte até as 10h32min. Tô encerrando aqui.  
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 1 B 
 

  

2. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - OITIVA MARCELO BAHIA ODEBRECHT – PARTE 2  

 

A seguir será apresentada a transcrição integral da 2ª PARTE da OITIVA prestada por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT que se iniciou as 10h45min e encerrou-se as 12h13min do dia 18/09/2018, e que foi 

armazenada em dois arquivos descritos como A e B, de forma sequencial e automática. O arquivo “PARTE 2 A” possui 

52min29seg e o arquivo “PARTE 2 B” possui 36min39seg.  
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OITIVA – MO – PARTE 2  

 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 2 A 

 
PF – (0’00”) Tá ligada a outra... “Tô” dando sequência a oitiva do Colaborador MARCELO ODEBRECHT.  
Delegado FILIPE PACE e os Agentes RODRIGO PRADO e JOÃO MACEDO; e ele, o Colaborador 
devidamente assistido pelos advogados THIAGO NEUWERT e DIOGO LIMA.  Iniciando essa parte da 
oitiva às 10:45h....MARCELO a gente ainda estava falando sobre a planilha “ITALIANO”... É... Só uma 
questão que a gente precisava confirmar... A colocação das palavras via JD mesmo em 2010, o 
colaborador ANTÔNIO PALOCCI falou que em 2010 já não era JUSCELINO quem operava essa parte. 
 
MO – (0’45”) – Mas se foi eu...pelo que eu entendo, se foi via JD é JUSCELINO DOURADO! 
 
PF – Quem colocava efetivamente na planilha, quem preenchia era HILBERTO? 
 
MO – Era. 
 
PF – À época? 
 
MO – É!  
 
PF – Sempre foi ele? Ou depois foi o FERNANDO também? 
 
MO – Eu nem sei. 
 
PF – Tá. 
 
MO – Mas minha relação era HILBERTO e depois algumas vezes o FERNANDO mandava... Mas.. 
 
PF – Só... Só pra tentar esclarecer... O senhor... Chegou a falar com o JUSCELINO, não?  
 
MO – Não... JUSCELINO, não... Cheguei a algumas vezes, porque... Veja bem... JUSCELINO e BRANI 
funcionavam mais ou menos da mesma forma! 
 
PF – Sim... Sim... 
 
MO – É... Eles vinham pra mim, às vezes, pra passar algum recado do PALOCCI... Eles passavam 
alguns recados... Agora pra.... Quando era a questão do dinheiro, não! Quando era a questão do 
dinheiro, o PALOCCI me dizia: “Olha, JUSCELINO vai falar com seu amigo lá, vai precisar tanto...” aí 
eu virava pra HILBERTO e falava: “HILBERTO, JUSCELINO ou BRANI vai te procurar pra tanto...” 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Agora... Se tá aqui via JD, eu entendo que é via JUSCELINO. Não necessariamente.... Veja bem... 
Tem uma diferença... A única diferença é o seguinte: no caso de JD, em alguns itens, a gente vê que 
tem uma explicação! 
 
PF – Aham... 
 
MO – (02’02”) Então, por exemplo: Esse evento julho/agosto/setembro de 2010, ano de eleição, 16 + 
4B Bônus... Aqui eu entendo claramente que 16 era por fora, dinheiro, e 4 Bônus.... É pro PT... Então 
deve ter sido bônus que foi feito pra candidatos do PT. 
 
PF – Tá... 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 30 de 179 

 

 
MO – Aí você tem...assuntos BJ...que era é...ou seja...desse dinheiro aqui de 10, alguns foi assunto 
BJ.... Que é assunto BJ? Provavelmente candidatos que pediam a JÚNIOR naquele esquema... De que 
descontavam da planilha ITALIANO... E 900, via bônus, ao PT... Então no caso JUSCELINO não é que 
o dinheiro ía... Aqui por exemplo, o dinheiro não foi pra JUSCELINO... Foi para eleição, entendeu? 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Eu acho que JUSCELINO não pegava dinheiro pra ele... Ele acertava... 
 
PF – Ele fazia só o acerto... 
 
MO – É... A... Como direcionava... 
 
PF – Conversava com o HILBERTO? 
 
MO – E provavelmente esse dinheiro deve ter ido pra... Ele dava a instrução de como esse dinheiro ia 
ser repartido. 
 
PF – Aham... Então a diferença entre ele e BRANI é porque BRANI depois passa efetivamente a pegar 
dinheiro? 
 
MO – (03’17”) Eu acho que sim! Eu acho que eu não me lembro exatamente... HILBERTO é que pode 
dizer isso... Pelo que eu me lembre... Porque veja bem... Aqui eram valores menores... O BRANI 
provavelmente pegava dinheiro e aqui era pro INSTITUTO! Lembra? Que era pra CONTA AMIGO... 
 
PF – Sim! 
 
MO – No caso de JUSCELINO, claramente você vê até pela data, 2010, 2010, 2010... Que era 
campanha. 
 
PF – Aham...Tá! 
 
MO – E na verdade, era aquele esquema de que a conta ITALIANO bancava a campanha do PT! Na 
verdade aqui, não é necessariamente só pra campanha presidencial, que a campanha presidencial era 
FEIRA... Aqui era muito pra candidatos do PT. 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Que eram apoiados, que saía dessa conta, lembra... Aquilo que eu... O pessoal meu a gente 
conseguia colocar na conta... Por exemplo, eu tenho um e-mail com o PALOCCI que eu acerto... Que 
tinha muita demanda... Eu acerto com ele, esse e-mail está num desses anexos que eu protocolizei, é... 
Vários candidatos do PT que era do... A gente ia... É... Acho que eu consegui descontar da planilha 
ITALIANO... Aí tem os valores por candidato. 
 
PF – No e-mail? 
 
MO – Tem, tem! Os valores por candidato. E-mail interno... Eu escrevi assim... “Esses candidatos...” Eu 
acho até que depois... “Esses candidatos vão ser descontados da planilha ITALIANO...” Então esses 
valores pro JUSCELINO... Não é que... Eu não sei se o JUSCELINO pegava o dinheiro, eu acho que 
ele direcionava, e acertava lá os detalhes. Entendeu? 
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PF – (04’53”) Entendi! Já uma dúvida que eu fiquei, e a gente tem que perguntar é: Tem registro do 
BRANI entrando na ODEBRECHT em 2014, na Sede nova... E ia falar com o FERNANDO MIGLIACCIO! 
São dados que a gente pediu da própria Empresa! 
 
MO – Ele falou com o FERNANDO, às vezes ele falava comigo pra passar algum recado, entendeu? Às 
vezes ele trazia pra mim um envelope fechado com alguma mensagem do PALOCCI, ou mandava 
mensagem pro PALOCCI fechada. 
 
PF – Entendi! Mas, é... Houve pagamentos pra BRANI que não foram descriminados em algum lugar? 
 
MO – Que eu saiba não! Eu imagino que não! 
 
PF – (05’30”) Então em 2014, provavelmente, não foi pra entrega de dinheiro? 
 
MO – Em 2014 eu acho que não! Deve ter sido... Não. É que eu não tenho outra versão... Tá 
entendendo? Talvez... 
 
PF – Essa já é... Outubro de 2014... Então já seria... 
 
MO – Então não teve! Eu acho que... O BRANI funcionava muito pra mandar recado pra mim! PALOCCI, 
às vezes, pra ele não falar por telefone ele trazia um recado do PALOCCI, ou por escrito. Se era uma 
coisa assim, sigilosa, ele trazia por escrito, senão ele falava. E eu mandava recado pro PALOCCI 
através dele. Eu acho que não! 
 
PF – Entendi! Então... 
 
MO – E esse aqui do INSTITUTO LULA, essa doação de 2014, ela não foi através do BRANI. Ela foi 
recibo oficial! O BRANI, ao que tudo indica, para em dezembro de 2013. 
 
PF – Entendi! Não houve pedido do PALOCCI, posterior, que o senhor se recorda? Senão estaria... 
 
MO – Senão estaria aqui, estaria aqui! 
 
PF – Tá. Perfeito! 
 
MO – Já que aqui é de outubro de 2014. 
 
PF – Aham... Tá! Tem mais alguns e-mails! Só pra gente... Algumas coisas ainda antigas da planilha, 
só pra contextualizar, deixa eu achar aqui. Qual foi a última vez que o senhor encontrou PALOCCI antes 
de ser preso? 
 
MO – Deve ter sido 2015! Porque... 
 
PF – O senhor lembra aonde foi? Em que circunstâncias? 
 
MO – Deve ter... Nas últimas vezes a gente estava se encontrando no escritório dele, aqui na... Perto 
da Paulista. Na verdade, as últimas conversas que eu tive com PALOCCI foi justamente na nossa 
preocupação com a LAVA JATO. 
 
PF – Sim! 
 
MO – Porque a gente sabia da... A gente não tinha ideia do que era... Eu também não tinha ideia, mas 
sabia que tinha tido contaminação das minhas... Dessas... Dos valores que a gente pagava... Tinha sido 
contaminado por alguma coisa. Porque as fontes, as contas usadas eram as mesmas. 
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PF – Contaminada é...? Seria o quê? Na sua visão? 
 
MO – (07’35”) Não, veja bem: O que que a gente sabia! A gente não tinha....Quando começou a ação 
LAVA JATO... Apesar de que eu já expliquei isso algumas vezes pra... A gente não tinha noção! Cada 
um era compartimentado. Cada um tinha noção do que acertava! Tá certo? Não tinha um processo de 
autorização interna? Então você tinha vários executivos no Grupo que podiam fazer uso de pagamentos 
não contabilizados. Obviamente se tinha uma noção grande na empresa de que existia muito CAIXA 2, 
agora qual tipo de acerto que houve cada um que sabia do seu! Entendeu? Então não se tinha uma 
noção. Ninguém tinha noção de o que cada um acertou. Existiam algumas premissas que a gente que... 
Não eram pra ser... Por exemplo: não se podia fazer pagamentos para funcionários públicos. Podia se 
fazer pagamentos pra campanha, mas não podia se fazer pagamentos diretos, através de contas pra 
funcionário público.  Por exemplo: a conta de PAULO ROBERTO, não se podia fazer um pagamento 
pra PAULO ROBERTO! Então por exemplo: Esse assunto... Esse depósito pra PAULO ROBERTO 
ficou... A gente só foi... Eu pessoalmente e vários só fomos descobrir que houve pagamentos a PAULO 
ROBERTO, quando ocorreu a delação de PAULO ROBERTO. Aí foi uma surpresa pra a gente! 
 
PF – (09’06”) O senhor diz nas OFFSHORES dele? É isso? 
 
MO – É, não, a gente não sabia! A gente sabia que tinham pagamentos a padrinhos de PAULO 
ROBERTO, pra campanhas políticas. É o que eu sabia. O que me era informado era o que: Que a 
Construtora e a BRASKEM “fazia” pagamentos ao PP, ao PMDB, por conta do loteamento dos cargos 
da PETROBRAS. Mas ninguém me disse que tinha feito o acordo com o PAULO ROBERTO. Até porque 
não devia ter sido feito isso. Então, a gente só... Quando ocorreu isso, “pô” que a gente descobriu que 
teve um dinheiro pago a PAULO ROBERTO aí em tese você contamina tudo, porque se você não faz 
pagamento a “PEP”, você não contamina. Aí falei. Pô, então se foi feito pagamento a PAULO 
ROBERTO, esse mesmo veículo que usou pra fazer o pagamento pode ter feito pagamento a JOAO 
SANTANA. Aí que foi que começou a preocupação nossa! Que aí é que a gente percebeu que havia 
uma contaminação porque, se não houvesse pagamentos a “PEPs”, em tese não teria contaminação. 
 
PF – (10’10”) Quem tinha esse poder de autonomia pra pagar alguma coisa? 
 
MO – Todos, 100 a 200 pessoas! Todos os executivos que tinham centros de resultados, podiam fazer 
pagamentos não contabilizados! Se esse pagamento não contabilizado era.... Pagamento 
simplesmente, que você precisava, às vezes, você precisa fazer um pagamento em dinheiro!  De um 
fornecedor, ou se era um outro... Até outro nível, propina passando por CAIXA 2, passando por bônus 
para executivos, quem autorizou é que sabia! Ele não precisava buscar autorização de mais ninguém. 
Então, não se tinha uma noção exata... 
 
PF – (10’47”) Mas você...você nunca chegou a dar uma orientação no sentido de não contaminar as 
fontes? 
 
MO – Não!  Essa orientação existia antes de eu chegar, quer dizer.  A estrutura foi feita em dois mil e... 
É o que eu expliquei... em 90, na década de 90. Com a questão... Antes mesmo de eu entrar na 
Construtora. Então essa estrutura de não contaminação já existia.  Em algum momento o pessoal 
“meteu os pés pelas mãos” e começou a fazer coisas que não devia, mas a gente não sabe exatamente, 
porque não era uma coisa controlada. Não tinha um controle, aliás, esse negócio do DROUSYS foi uma 
coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém sabia que tinha DROUSYS, só quem sabia 
que tinha DROUSYS era quem fez o DROUSYS, quer dizer. Não era pra ter o DROUSYS.  Nunca era 
pra ter tido um controle.  Pessoal fala que a gente montou!  Não era pra ter!  Na verdade isso foi iniciativa 
do HILBERTO, que ficou pra ele. E ele, inclusive várias vezes... Eu pedi a ele as informações nesse 
momento de olhar... E ele dizia que não tinha.  Porque ele sabia que não podia me dizer que tinha, 
porque não era pra ter. 
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PF – (11’57”) Entendi. 
 
MO – Então por exemplo, então o DROUSYS pegou todo o mundo de surpresa.  Nenhum empresário 
dentro de casa sabia que existia o DROUSYS.  Sabia que existia informações.  E o próprio MY WEB 
DAY, eu por exemplo sabia que era uma coisa mais limitada, eu não sabia que tinha essas informações 
todas por tanto tempo. 
 
PF – Entendi.  Eu entendi a contaminação!  E isso era conversado com o PALOCCI? 
 
MO – Ah, eu conversei com vários! Eu conversei com o PALOCCI, conversei com várias pessoas 
próximas à DILMA... É... Ou seja, a partir do momento que eu percebi que, é... 
 
PF – JOSÉ EDUARDO, GILES? 
 
MO – (12’40”) JOSÉ EDUARDO, GILES, GUIDO, é... FERNANDO PIMENTEL... Então é o seguinte: a 
partir do momento que eu percebi que os pagamentos que foram feitos na LAVA JATO podiam 
contaminar os pagamentos que eu acertei, aí eu fui avisar o pessoal: Olha, tem um risco. Só que.... É... 
Eu avisei a... Só que na cabeça... Eu inclusive tive uma conversa dessa com MÔNICA, na... porque 
ninguém... Quando eu dizia isso... A informação que depois recebia é que o pessoal chegava e achava 
que eu “tava” blefando.  Que eu “tava” ameaçando.  Quando eu levava a preocupação de que as contas 
tavam... Podiam estar contaminadas, é a informação que eu tinha de terceiros, era que a informação 
que chegava a DILMA, e a informação que chegava a LULA era que MARCELO estava ameaçando, o 
MARCELO tá... Eu não “tô” ameaçando, eu “tô” falando um fato.  E aí depois também o que é que eu 
percebi: Quando eu fui falar com MONICA, porque no final eu fui até MONICA que eu não conhecia, eu 
fui até MONICA pra falar com ela.  E aí eu percebi o quê? Que na cabeça de MONICA, ou pelo menos 
era o que ela dizia pra DILMA e pra outros, parece que ela dizia o seguinte: que tudo o que ela recebeu 
pra campanha no BRASIL foi em espécie, e tudo o que ela recebeu via contas, era pra pagamentos das 
campanhas do exterior, e que não tinham nada a ver com o BRASIL.  E até eu falei pra MONICA:  
“MONICA, se você recebe um dinheiro da ODEBRECHT no exterior, não importa se ele era da 
campanha do BRASIL ou da campanha do PANAMÁ ou da campanha da ANGOLA ou da campanha 
da REPÚBLICA DOMINICANA, não importa!  Seja lá de que campanha for, o pessoal vai vincular ao 
BRASIL, a confusão vai dar na mesma!”  Mas eu acho que ela de certo modo ela minimizou ou ela não 
queria.... Então o pessoal nunca acreditou muito nessa contaminação. 
 
PF – Nem PALOCCI? 
 
MO –(14’53”) Acho que PALOCCI sim, mas ele acreditava mas também acho que ele nunca tomou 
nenhuma providência!  Eu nunca vi ninguém tomar nenhuma providência!  A verdade foi essa. 
 
PF – O senhor falou do dinheiro... Pagamento por fora para o JOAO SANTANA, consta da planilha... 
 
MO – Tem vários pagamentos pra JOAO SANTANA 
 
PF – Mas os 10 milhões fora? Inclusive, eles foram imputados na questão da SETE BRASIL, que é 
inclusive o objeto principal da investigação. 
 
MO – É mas na verdade o seguinte.  Eu disse, inclusive no inquérito, que não tem nada a ver uma coisa 
com a outra.  No assunto da... Nós não pagamos é... Nenhuma propina por questão do acerto das 
sondas ou SETE BRASIL. Não houve!  Pelo contrário. Houve um pedido do VACCARI, e esse pedido 
eu neguei é... Através de PALOCCI.  Tem alguns e-mails, inclusive.... É... Sobre esse assunto... É houve 
várias insistências, mas eu neguei e PALOCCI inclusive dizia pra mim que: “Oh, esse pedido é do 
Chefe”!  Eu falei: “PALOCCI, eu tenho um acerto com você que é global, é uma relação que não é por 
projeto, não é uma relação.... Não é isso.  Eu tenho um acerto, como vocês estavam precisando de 
dinheiro, eu tenho um crédito, você tem um crédito comigo e não tem cabimento fazer pedido; então vá 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 34 de 179 

 

lá e impeça. ”  Ele de fato, depois de um tempo, ele conseguiu que o VACCARI deixasse de encher a 
gente.  Eu nem sei se a OAS ou a UTC pagaram, mas a... Eles disseram que não pagaram! Mas a 
ODEBRECHT não pagou nada por conta das sondas da SETE BRASIL. 
 
PF – É que aí me causa a dúvida do porquê lançar aqui então? 
 
MO – Não, foi parti...não foi um ga... Não um... 
 
PF – Os 10 milhões fora? 
 
MO – Não, ele pediu, ou seja, em algum momento entre 2010 e 2011 ele pediu! Pra FEIRA, como fazia 
parte dos vários pedidos que ele fazia.  É que na verdade, o que que acontece?  Lembrando:  Esses 
usos, na verdade eram os pedidos que ele fazia pra mim ao longo do tempo de gastos, então em algum 
momento em 2011, ele veio pra mim e pediu, olha: “Acerte... Pague mais lá”  SALDO DO EVENTO...  
Tá vendo?  Ou seja, foi um saldo que deve ter o JOAO SANTANA deve ter ficado com contas a receber 
da campanha, foi no PALOCCI e o PALOCCI: “MARCELO, libere 10 milhões pra JOAO SANTANA pra 
liquidar o saldo do evento.” 
 
PF – É que a minha dúvida é que o senhor falou que desse valor fora era depois até dinheiro da 
campanha da MONICA no exterior? 
 
MO –Não, não!  Esse valor, esse aqui... 
 
PF – É um pedido do PALOCCI, tá! 
 
MO – (17’39”) Um pedido do PALOCCI, que foi, pelo que tá na planilha, foi pago fora!  Foi pago através 
da conta corrente... Quando é fora é pago através de uma conta corrente lá fora . 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Eu acho que quando não tá... Quando não tem pagamento fora é por que deve ter sido em espécie 
aqui no BRASIL.  Não sei, eu não entrei nesse detalhe.  Mas é... Aqui... Se tá escrito pagamento fora, 
é porque deve ter sido pagamento .. 
 
PF – Não, não... Isso foi... 
 
MO – Mas é um pedido do PALOCCI, não tem nada... Aqui... Esses pedidos de uso não “tão” vinculados 
a nenhum pedido meu! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – É, ou seja, eles simplesmente vinham num determinado momento e... MARCELO, eu preciso 
disso mais pro JOAO SANTANA, então, aqui deve ter sido alguma coisa que eles precisaram pro JOAO 
SANTANA... 
 
PF – Igual ao outro ali, posterior! 
 
MO – E fizeram o pedido e eu liberei mais 10 milhões.  Não teve nenhum pedido... Aqui não tá vinculado 
a nenhum projeto ou a nenhum contrato! 
 
PF – Entendi! Eu tenho num e-mail.... Essa anotação... Ela é um encontro do seu pai com o Presidente? 
 
MO –É!  É isso! 
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PF – Se o senhor... Navios e o BM é o quê? a pauta nesse assunto? 
 
MO – Não, não! Aqui... Por exemplo... Aqui provavelmente é uma nota que eu tinha com meu pai.  Então 
aqui devia ser... 
 
PF – Deixa eu fazer referência a isso aqui... Item 2.1 do relatório 87/2018. 
 
MO – (19’08”) Então, quando... Antes de meu pai se reunir com o LULA, em geral ele conversava comigo 
e com outras pessoas que tinham alguma coisa sobre que temas levar!  Aqui provavelmente, o que que 
tá... Eu não me lembro exatamente, mas é fácil deduzir olhando!  Então aqui é algum encontro que ele 
teve com LULA  - “Meeting LULA” - onde eu coloquei os temas que eu entendia que ele deveria levar 
pro LULA, pra comentar com o LULA. Então entre esses temas teve esse 200 que inclui 100, não 300... 
 
PF – Pra esclarecer. 
 
MO – Que é o tal dos 300 milhões. 
 
PF – Do acerto Global, tá. 
 
MO – É, BELOMONTE, Navios... Que não tem nada a ver, mas...temas que tavam em discussão na 
época.  Aí... Que é o mesmo aqui... Que era... Exatamente! Esse na verdade é a mesma coisa que 
esse. 
 
PF – Os dois, né? Que estão destacados! 
 
MO – Então, na época eu tinha 150 a 200 com o ITALIANO, sendo que 150 a 200 é um crédito futuro, 
porque era dos 100, ou seja, esses 200 com o ITALIANO, eu já tinha gasto, a essa altura quando você 
vai pra 2010 eu já tinha gasto os 100.  Certo?  E tinha 100 pro futuro!  Só que esses 100 pro futuro 50 
era de GUIDO e 50 era mais ou menos o valor da conta AMIGO, que era 40!  Então na verdade, é eu 
tinha acertado 200 com o ITALIANO, já gastando mais ou menos 100... Tem 50 a 40 milhões pra conta 
AMIGO, e tem 50 milhões que é de GUIDO.  E aí é que veio a confusão, os meus outros empresários 
já acertaram com outros candidatos do PT mais uns 100, eu estimo!  Aí foi uma estimativa... ou seja, 
dava os 300, mas os 300 não era que eu tinha acertado 300, era 200 e 100. 
 
PF – Entendi o que pode ter motivado! 
 
MO – E aí veio a história dos 300 que eu esclareço depois naquele e-mail pro BRANI. Entendeu? 
 
PF – Tá, mais aí não necessariamente é assunto que exigisse... 
 
MO – (21’30”) Não!  Não existia, veja bem, nunca houve, fora esse assunto específico de... Da 
contrapartida de ANGOLA, tá, que realmente essa foi uma coisa que quando a gente foi conversar, 
PAULO BERNARDO chegou e: “Oh, eu preciso então de você...” fora esse assunto, nunca houve na 
minha relação com o PALOCCI, nem eu acho que havia na relação de meu pai com LULA, uma é... 
Esse tipo de conversa, faça isso pra mim e tenha isso!  Nunca houve! O que havia era o seguinte: 
quando ele precisava de recursos, nós dávamos o crédito, ou ele sinalizava que ia precisar, nós 
dávamos o crédito.  Nós buscávamos na empresa, qual era a empresa que ia bancar esse crédito... 
Eventualmente, a gente até dizia pra ele onde alocava e quando ele precisava fazer algum pagamento 
ele pedia a gente, mas não tinha um vínculo: me faça isso que eu te dou isso!  Nunca teve esse tipo de 
conversa, pelo menos de minha parte e eu acho que com meu pai também não. 
 
PF – Quando o senhor fala que cobrava nos seus e-mails é basicamente esse e-mail isso que o senhor 
tá cobrando aqui? 
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MO – Exato! 
 
PF – O 1.1.. 
 
MO – Por exemplo, eu dizia pra HILBERTO!  Você tá... 
 
PF – Só pra fazer referência senhor MARCELO... 
 
MO – Eu dizia pra HILBERTO:  Você tá cobrando dos LS que é fonte da planilha ITALIANO.... 
 
PF – Item 1.1 do relatório 90. 
 
MO – Você tá cobrando dos... Eu falando pra HILBERTO aqui, né, você tá cobrando dos LS que é fonte 
da planilha ITALIANO? E ele falou: “tô”, não é só cobrando, digo, debitando isso, não é só cobrando de 
cobrar, pra cobrar, é debitar também. 
 
PF – E esse e-mail 2.1 da Informação 121/2018?  Aí já é pré-planilha! Igual aquele outro que eu 
perguntei de ANGOLA! 
 
MO – Não, PB, não! PB, sobre aquela minha conversa com PAULO BERNARDO do pedido do AMIGO, 
para seu conhecimento! Ah, talvez esse assunto PARAGUAI, tá vendo?  
 
PF – Seja aquele... 
 
MO – Seja aquele paraguaio! 
 
PF – Desse aqui, né? 
 
MO – É! 
 
PF – Da Informação 126/2018 que o senhor falou anteriormente, da verba especial do LM? 
 
MO – É! Não é esse? Tem um PARAGUAI! 
 
PF – Tem um PARAGUAI... 
 
MO – (24’01”) Eu acho que é um evento, eu não me lembro disso, eu não me lembrava, mas acho que 
deve ser algum evento que o PALOCCI tenha pedido a meu pai, ou a PEDRO... “Que na época sobre 
a aquela minha conversa com PB... PARAGUAI...” Então deve ter sido alguma... Algum... Deve ter sido 
campanha no PARAGUAI, que ele deve ter pedido! Tipo EL SALVADOR! Mas como não é... Aí o 
controle não era meu, porque na época, apesar de eu me envolver, não era eu que já... A relação com 
o  PALOCCI não era minha! 
 
PF – Era do PEDRO? 
 
MO – Era do PEDRO, então eu não... Eu não me lembrava de esse detalhe, mas com certeza, aqui, 
lendo os e-mails, esse PARAGUAI deve ser uma campanha no PARAGUAI. Faz sentido! 
 
PF – Faz!  E o outro? 
 
MO – Aí é o que eu “tô” dizendo! Contrapartida dos amigos de MAMERI é... Isso eu não lembro o que 
é! Veja bem, na época, ô... Aqui pode ser coisa, não necessariamente que a gente “tava” pagando!  
Porque acontece o seguinte: Um incômodo que a gente tinha muito que vem em alguns e-mails é o 
seguinte:  Na Época que PALOCCI era ministro da fazenda, e pouco depois ele saiu, porque ele tinha 
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influência... Tinha muita empresa... Empresa que tinha relação em ANGOLA... Porque a gente tinha 
uma relação em ANGOLA local, ou seja, a gente não precisava do BRASIL pra ter nossas relações em 
ANGOLA.  Só que as empresas brasileiras que estavam chegando depois, elas tentavam se usar do 
BRASIL pra ganhar com que.... E aí o que que elas pegavam? Elas pegavam pessoas como PAULO 
BERNARDO e o PALOCCI, tinha muita empresa inclusive lá daquela região do PALOCCI de Ribeirão 
Preto, ou alguma coisa assim... Que aí usava a proximidade que tinha com PALOCCI para chegar pros 
amigos do MAMERI, os “amigos do MAMERI” que a gente chama, MAMERI na época era o Diretor de 
ANGOLA, eram os “CLIENTES DE MAMERI”, para se vender lá em ANGOLA como que amigos dos 
poderosos aqui no Brasil... Então eu meio que fazia um processo de HEDGE, eu várias vezes eu fui em 
PALOCCI, e: “Pô PALOCCI, você não pode ficar lá referendando empresas brasileiras em nosso 
detrimento. O processo lá, é lá!  Quer dizer... Se você chega lá em ANGOLA, a gente tá lá em ANGOLA 
há 20 anos, e você referenda uma empresa brasileira, é como se você não tivesse nos referendando!” 
Então, e eu e MAMERI sempre achamos que PALOCCI recebia contrapartida dessas empresas pra 
fazer isso. 
 
PF – (26’54”) Pra fazer Lobby pra dois interesses diferentes? 
 
MO – Fazem! Tinha...o principal era um tal de BETO COLNAGHI... Era o principal e eu tenho vários e-
mails onde eu e MAMERI tentamos assim agente tentava mapear isso pra fazer algum... Pra bloquear.  
Então até por isso, como a nossa agenda com o PALOCCI acabava sendo... Foi alocado esse valor 
aqui ô: pelos programas em andamento eles ganharam um crédito de 10 milhões, então a gente colocou 
em ANGOLA, que eu “tô” dizendo pro meu pai que pelos... Eles receberam esse crédito dos 10 milhões 
que a gente acabou alocando em ANGOLA...  
 
PF – Esse é o saldo anterior? 
 
MO – Que é o saldo anterior.  Ah, esse aqui é o início das discussões sobre o REBATE, tá vendo? 
 
PF – Entendi! 
 
MO – “Esses recursos sairão somente nós...” Esse aqui é das primeiras discussões que teve sobre o 
que gerou acabou gerando o tal do REBATE, que é esse aqui.  Você vê que é PAULO BERNARDO. 
 
PF – O debaixo aí não é pré-ITALIANO? 
 
MO – Pré-ITALIANO. 
 
PF – Faz parte dos 10 milhões de MAMERI! Então o saldo anterior do acerto com o NOVIS e o PALOCCI 
era essa... 10 milhões da verba que... 
 
MO – O acerto de PEDRO NOVIS com PALOCCI eu não sei qual é o total!  O que me coube a mim, 
como ele é da CNO, foi esses 10 milhões, mas eu... É provável que PEDRO tenha acertado outros 
valores.  Mas o que eu... Coube a mim foi esses 10 milhões aí pra ANGOLA. 
 
PF – (28’40”) Aí esse aqui... Antes eu fiz referência ao e-mail 3.1 da informação 121, agora eu “tô” 
fazendo ao 1.4 do relatório 90/18... Aí já é da Planilha, certo? 
 
MO – Pode liberar as últimas parcelas do TULIO JD, sim... JUSCELINO DOURADO... 
 
PF – Aí já é o... E aí inclusive aquela que eu até já mostrei pro senhor? 
 
MO – Aí tem o adicional de EL SALVADOR, além do valor pra EL SALVADOR! Lembra? 
 
PF – Aham... 
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MO – É... Pra campanha de EL SALVADOR. 
 
PF – A última parcela de outubro de DOURADO.  Tá, e aí 2009... 
 
MO – Agora... 
 
PF – Tá... O que que o senhor ia falar? 
 
MO – Não... Agora... Esse assunto do REBETE já tem uma ação lá no.... 
 
PF – Ah, não.... Esse é do SUPREMO, sim! 
 
MO – No SUPREMO... 
 
PF – Esse aí eu já procuro... 
 
MO – Já tem, inclusive, é uma ação pra ser julgada se vai ser aceita ou não! Pra... Já teve a denúncia... 
 
PF – Pra receber a denúncia! Ah, tá... Tá... Isso é no SUPREMO... 
 
MO – Mas o que eu digo é o seguinte: Esse assunto já tá sendo... Já tem... Já é uma ação penal! 
 
PF – Do mesmo documento, o item 1.2, o e-mail tá sendo mostrado ao Colaborador.... Só pro... Se o 
senhor pode me afirmar que esse é um pedido no âmbito do “PROGRAMA B”?  Até pela data! 
 
MO – É! Tem tudo a ver!  Né? Pediu...Ô... “1,5 do saldo dele nos próximos 2 meses”...  É com certeza!  
Com certeza, é do PROGRAMA B. 
 
PF – Deixa eu ver se tem uma continuação! 
 
MO – Ele avisava, às vezes: “Oh...” 
  
PF – Procure o BRANI... Inclusive era pro senhor falar com... 
 
MO – Ele avisava... Ele me avisava muitas vezes “Oh, MARCELO pra você se programar: vou precisar 
de 1,5 milhão... 2 Milhões...” 
 
PF – Tá! 
 
MO – Ele avisava! Ele me... Me... Antecipava... E no momento ele confirmava... 
 
PF – No momento? O senhor diz: 
 
MO – Não, ele dizia assim “MARCELO, lá pra agosto eu vou precisar de...” 
 
PF – Tanto! 
 
MO – “2 milhões... Se programe!” 
 
PF – Ah, tá! 
 
MO – E aí depois ele dizia: “Oh, o BRANI vai pegar aquele valor que eu programei com você!” 
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PF – Então provavelmente esses... Quando era nesses moldes, já em 2012.. Foi nesse... 
 
MO – Com certeza! 
 
PF – Nessa estrutura que o BRANI sacava... 
 
MO – Com Certeza! 
 
PF – Esse e-mail? No mesmo documento ainda, o item 1.3... É só esse aqui ó... Porque aí... “GM” nesse 
caso... É GUIDO? 
 
MO – GUIDO! GM é GUIDO! 
 
PF – E aí é bem vago o e-mail?... Talvez seja difícil pro senhor.... 
 
MO – “Qual o valor original do nosso contrato? Porque chegou aquele compromisso...” 
 
PF – BENEDI...Para BENEDITO o e-mail... 
 
MO – Qual o valor... Isso aqui é o seguinte: Lembra aquele crédito que eu... É... Eu acho que esse 
assunto... 
 
PF – Esse é bem seco! Só tem esse e-mail! 
 
MO – “tava” compromisso entre parênteses!  
 
PF – Aham... 
 
MO – (31’43”) Então... Entre aspas... Eu acho que este aqui, eu não tenho certeza, mas... Considerando 
que é ITALIANO é em junho, e GM considerando que é junho, eu acho que tem a ver com esse 
compromisso de 50 aqui que a gente alocou pro PROSUB... Ou seja, na verdade... É... A gente tinha 
esses 50 milhões...  
 
PF – Uhum... 
 
MO – Que eu.... 
 
PF – O Original... 
 
MO – Original que eu aloquei e... 
 
PF – Com o novo valor... 
 
MO – E aí eu acho que tinha... Eu acho que tinha uma conversa com o JUNIOR que “tinha” uns aditivos 
mas aí JUNIOR depois me explicou: “ MARCELO não, não é isso!  É porque na verdade é o seguinte: 
Não é que tenha aditivo...” Porque em algum momento eu acho que poderia ter uma conversa se o valor 
subisse muito... Ele querer cobrar esse projeto, só que não porque na verdade, o que JUNIOR me 
explicou foi o seguinte: Nós tínhamos um valor, só que não era aditivo, na verdade no PROSUB nunca... 
Sempre foi... Ele... A aprovação dele era parcial.  Nunca foi um valor... Então nunca teve... Nunca teve 
mais um valor assim disso... Pra isso não... Mas, veja bem, é importante entender que eu me 
preparava... Esse conceito é importante porque vai... Nos e-mails deixam claro! Eu me preparava junto 
aos LE´s para futuras demandas... É... Então, não é que essa demanda vinha. 
 
PF – Entendi! 
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MO – Mas eu me preparava pelo seguinte, ô... Por exemplo no caso do REIQ que é muito claro pra mim 
eu falei FARIAS: “é o GUIDO já me sinalizou que vai precisar mais uns 100 milhões pra campanha, tá 
certo? Olha, esses 100 milhões, cara vai ter que vir da BRASKEM porque vocês foram os únicos, que 
na cabeça dele, foi beneficiado que é o REIQ... Ele sabe que o resto, ele só me deixou pepino, eu não 
tenho como ir na construtora... A construtora tá se ferrando e além do que a Construtora já tá bancando 
AÉCIO e EDUARDO... E quase nesse montante! Então, numa divisão, a BRASKEM...” Então eu me 
preparava com LE pra quando viesse o pedido eu já ter... E tinha um pouco de negociação interna! 
Então, por exemplo, aqui, claramente o quê? Eu tentando já tentar criar um valor adicional com JUNIOR. 
 
PF – Nesse aqui! Tá! 
 
MO – (34’09”) Entendeu, não é que o pedido viesse o que eu conseguia!  Mas tinha muito em uma 
negociação interna minha com os LE´s...  
 
PF – Eu tenho... Quase tudo do que eu vou te mostrar agora, pela nossa lógica, tá vinculada com a 
planilha... 
 
MO – Mas tudo tá vinculado!  Tudo do PALOCCI tá vinculado! 
 
PF – Tudo, né? 
 
MO – Tudo! PALOCCI e GUIDO, tá tudo vinculado! A planilha servia justamente pra eu consolidar todo 
o... Toda a relação... 
 
PF – Depois que eu terminar essa parte da planilha eu vou, inclusive, ler tudo o que o PALOCCI fala, 
inclusive sobre o que o senhor já havia dito numa ação penal!  É mais ou menos uma acareação indireta 
que eu “tô” fazendo com o que ele já me falou, mas isso aí é só pro senhor saber... 
 
MO – Eu não acertei, eu não me lembro em nenhum pedido feito por PALOCCI ou GUIDO que eu não 
tivesse descontado da planilha ITALIANO, em nenhum... Não! Tudo foi descontado daí.   
 
PF – Tá! Esse aqui: E-mail 4.1 da informação 121/18: É um que o HILBERTO manda pro 
ALEXANDRINO e lhe copia, e é um... É originalmente um SMS que a MONICA manda pro HILBERTO, 
a MONICA MOURA mesmo! O senhor é só copiado! 
 
MO – 2009! 
 
PF – (35’24”) Essa é a mensagem do HILBERTO pro ALEXANDRINO com o conteúdo do SMS que ele 
havia recebido. 
 
MO – É... Na verdade havia muita coisa de... É... Havia muita... Como eu imagino!  PALOCCI me pedia, 
aí eu ligava pra HILBERTO, no caso JOAO SANTANA: “JOAO, HILBERTO, eles autorizaram tanto!” Aí 
HILBERTO falava com MONICA... Nesse processo muitas vezes, pra isso ocorrer, às vezes a MONICA 
ia se queixar de que não tinha recebido o dinheiro, ou que a gente “tava” atrasando, ou porque eu não 
tinha autorizado ou porque o HILBERTO tinha entendido de maneira diferente ou porque HILBERTO 
jogou no tempo... Então muitas vezes chegava em PALOCCI: “ Pô MARCELO, o JOAO... MONICA tá  
reclamando...” Ou falava pra mim ou pra ALEXANDRINO: “A mulher tá reclamando que não recebeu” 
aí eu ía lá no HILBERTO, pô, mas eu acertei com ele!  Então tinha muitas vezes esse curto circuito, 
porque eram várias pessoas envolvidas. 
 
PF – Então isso era basicamente uma cobrança! 
 
MO – É, isso aí é uma cobrança! Tem vários desse tipo aí. 
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PF – Entendi! 
 
MO – Tem vários desse tipo aí que complicou mais ainda depois... Teve é.... Quando é... Quando  teve 
a transição de PALOCCI pra GUIDO, aí eu tinha que obter a autorização dos dois, aí eu dizia pra 
HILBERTO: “HILBERTO, ela tem que obter autorização! Ela... O GUIDO tem que me fazer o pedido.” 
 
PF – Essa transação se dá com a saída do PALOCCI do governo? 
 
MO – Se deu em 2012 foi isso, que é quando... 
 
PF – 12 ou 11? Ele sai em metade de 11! 
 
MO – E mais o primeiro pedido de PALOCCI... A transição se deu quando GUIDO começou a fazer 
pedido. E GUIDO começou a fazer pedido em 2012. Pra o VACCARI e pra o JOAO SANTANA. 
 
PF – (37’20”) Esse aqui... Tá... O e-mail 5.2 da informação 121/2018!  Provavelmente é a pauta que o 
seu pai foi levar pro final do Governo do LULA... É por que aqui já havia sido terminado a eleição e 
DILMA já tinha ganhado... 08 de novembro de 2010... E aqui nos chamou a atenção pelo fato de um 
dos assuntos, mas aí é seminário que era GILBERTO CARVALHO mas no fim era... 
 
MO – Seminário GILBERTO CARVALHO! 
 
PF – O assunto era pra chegar a LULA ou não... Ia morrer no GILBERTO CARVALHO?  E o que nos 
trás interesse aqui é... As sondas... 
 
MO – “Mas sim também os assuntos só com ele estádio, ele ficou de marcar encontro e sondas 
PETROBRAS setores com mais CLAUDIO MELO...” Exato! O que é que eu estou dizendo?  Aqui você 
tinha um problema sério que é o seguinte: Nesse momento era a questão do estaleiro... É... 
 
PF – Pra construção! 
 
MO – Na Bahia... 
 
PF – Tá! 
 
MO – E você vê: A área ambiental, a gente tinha um problema sério que era o problema o seguinte: Pra 
aprovar o estaleiro lá, é uma área, se eu não me engano, ambiental do IBAMA... 
 
PF – Na Bahia, né? 
 
MO – Na Bahia! Ele queria que a gente fizesse o estaleiro na Bahia. 
 
PF – Ele LULA? 
 
MO – O LULA queria que a gente fizesse o estaleiro na Bahia, entendeu? Lá com o JAQUES WAGNER 
ficou pedido... E aí é aquela história: não teve... Pelo contrário! Aqui a gente entendia esse assunto mais 
como uma dívida dele perante a gente, do que uma coisa boa, positiva. Porque na verdade é um dos 
pepinos.  Aqui... Era mais pepino do que... Na verdade o Estádio e as sondas PETROBRAS, isso o 
pessoal nunca entendeu!  O Estádio e a sonda PETROBRAS, não era um pedido nosso! Era um pedido 
dele. Então, na verdade, a gente ter entrado nas sondas e construído o estaleiro na Bahia era um pedido 
do LULA.  E a gente ter construído o Estádio do CORINTHIANS é um pedido do LULA!  Ou seja, quando 
diz: “Ah “pô”, tem propina...” Gente, como é que pode ter propina? Eu “tô” atendendo... Eu não quero 
fazer! Eu não quis fazer nenhum dos dois! E na verdade a gente tentou fugir dos dois o que podia! 
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PF – (39’41”) Entendi! 
 
MO – Então, no assunto Estaleiro da Bahia foi uma coisa que a gente só entrou no final por que não 
teve jeito, mas... É... A gente atualizava ele... Quer dizer ele dava o pedido, depois, o que é que eu 
sempre digo... Ele faz e depois você precisa ficar pra ele ajudar a resolver os problemas... Porque ele 
manda fazer Estádio... Garante o financiamento... Aí depois o financiamento não sai... Aí você fica no 
pé dele pra obter aquilo que ele prometeu pra a gente cumprir o pedido dele.  O Estaleiro da Bahia é a 
mesma coisa, quer dizer:  a gente não quis!  Aí ele diz: “ Ah, não! Vão!”  Aí vou... Vai... Aí... O que é que 
precisa? Não é só a gente, pra outras empresas também! O que é que precisa? Não! Pra poder fazer 
um estaleiro, precisa ter um, um... É... Um contrato mínimo de 5 ou 6 sondas.  Ah sim...então quer dizer, 
o que parece ser pedidos nossos a Ele, na verdade eram condições “nossos” pra viabilizar um pedido 
dele. 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Aí no final transformam isso como se a gente tivesse pago pra... Uma coisa que a gente nunca 
quis. 
 
PF – O senhor diz, eles transformam.... Não entendi... 
 
MO – É... No final, às vezes, quando vinha uma denúncia... 
 
PF – Ah... Tá, tá! 
 
MO – É como se fosse uma coisa que a gente pagou por aquilo.  No caso específico das sondas, a 
gente nunca pagou! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – As sondas foram um pepino que nos colocaram na mão. Então, esse assunto: De fato teve este 
pedido de propina do VACCARI e tem uns e-mails meus que deixam claro... Meus com o 
ALEXANDRINO, que deixam claro que esse pedido de VACCARI, o PALOCCI, eu na época eu nem me 
lembrava disso com detalhe, mas pelos e-mails ficam claro... Que o PALOCCI.. É... Me disse, e parece 
que disse a ALEXANDRINO, mas nos e-mails “tá” lá!  Que esse pedido de propina do VACCARI era de 
conhecimento, ou para LULA!  Eu nem me lembrava disso, mas depois eu achei esses e-mails.  Que 
tem uns e-mails que dizem assim: “Que esse tema das SONDAS e o tema de BELOMONTE é pra 
LULA...” 
 
PF – Temporalmente o senhor teria que consultar, né? 
 
MO – Não, tem aí! É aquele... 
T 
PF – Fácil eu tenho... Vamos ver... É relevante... tudo porque BELOMONTE também é investigação 
aprofundada nossa, e em decorrência do acordo dele também! 
 
MO – Lembra o e-mail que eu botei? É... 
 
ADV – Pode seguir! Não eu procuro aqui! 
 
MO – No item 5... Tá no Anexo 5... Tá no Anexo 5... É um dos últimos que eu... É um e-mail que achei 
de ALEXANDRINO.  Que ALEXANDRINO comenta de uma conversa que ele teve com PALOCCI.  Eu 
não me lembrava disso. 
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PF – Se o senhor puder só ver uma palavra chave, eu já tento achar o e-mail aqui também. Dependendo 
a gente acha até pela data. 
 
MO – Mas daí vai ter muito! Vai ter!!! 
 
PF – Não, se o Doutor, às vezes... 
 
MO – Vai ter muita palavra chave: Vai ter “M”... 
 
PF – Não, mas eu consigo pegar uma frase entre aspas e eu acho ele aqui.  Mas aí se ele achar aí... 
Se ele achar uma palavra chave... 
 
MO – Sabe o que é que eu vou fazer?  Eu vou abrir o meu computador, que eu já “tô” com esse e-mail 
separado. 
 
PF – Nosso novo analista! É... Vai entrar pra firma! Eu soube que o senhor “tava” fazendo o relatório de 
análise e eu fiquei muito feliz! O senhor sabe como é difícil o nosso trabalho agora! 500 horas!  Se é 
difícil pra ele que escreveu e participou disso, imagina pra quem não tava!  Então ia muito material muita 
coisa! Sim, sim! Bateria? 
 
MO – Não! 
 
PF – Tem régua por aí, tem uma tomada sobrando, tem uma bem no pé do senhor, se o senhor precisar. 
 
MO – Vou botar! É que eu não trabalho direto depois no programa de vocês, eu faço isso, eu já passei 
tudo pro Outlook... 
 
PF – Sim! 
 
MO – Então, eu já tenho os e-mails 
 
PF – Nós temos no Outlook... Aqui. 
 
ADV – 10 de junho de 2013? 
 
PF – 10 de junho de 2013... 
 
MO – Cadê? Qual é o e-mail? 
 
ADV – 2003 ou 2013? Tá aqui! 
 
MO – Não, não é esse! 
 
ADV – Não, o de baixo aqui... 
 
MO – Não, não... Deixa eu pegar aqui... 
 
PF – O calendário 2013 revisão 1? Não? 
 
MO – (44’07”) Tem muita coisa que na época, como eu fiz a colaboração e eu “tava” sem acesso a 
nenhuma informação, eu tentei ser conservador e me... E falar do fato! 
 
PF – Entendi! 
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MO – Mas eu não lembrava o detalhe do fato, entendeu? O que... E aí você... Eu até procurei ser o mais 
conservador possível, no sentido de que... Cadê? Não, não é esse não! Ahn? Não, não é esse não! Ah, 
aqui ó: por exemplo, esse é um dos!  Mas não é só esse não! 
 
PF – Só trava aqui, que eu vou pesquisar! “BV” é? 
 
MO – BV? Não, aí é BETO... BETO VASCONCELOS, aí é outro assunto! Não tem nada a ver, é que 
mistura as coisas. 
 
PF – Entendi! Achou? Tá procurando! Tá pesquisando! Ah, tem ele aqui, peraí! Mas aqui tá no nosso 
IPED!  Trouxe, trouxe o IPED? Tá nesse aqui! Qual é? Ele trouxe o IPED!  Lê ponto também! Sim! 
 
MO – Por exemplo, tem esse aqui. 
 
PF – Aí, não vai por causa dessa máquina aí do lado! 
 
MO – Ah esse aqui! Óh aqui oh!  Esse é prévio àquele ali!  Tá vendo? Óh, ALEXANDRINO mandou e-
mail pra mim e pra JUNIOR!  “ESTIVE COM O ITALIANO - ALEXANDRINO” “O assunto BELOMONTE 
ele ficou de falar com o CHEFE, pelo meu conhecimento ficará com o CHEFE, pois me disse que a 
outra opção é uma “buraca” sem fim, e me levantou o assunto das sondas que ele quer dividir em duas: 
a Baiana pro CHEFE e as outras pra EQUIPE!” Ou seja, ele queria ficar com a nossa... Com o estaleiro 
nosso para o... A propina do nosso estaleiro pra LULA, e os outros projetos, mas não teve... Porque aí 
foi o meu conceito com PALOCCI que eu falei: “O PALOCCI, a gente... Eu tenho um compromisso com 
você que é geral!  Eu não vou ficar acertando essa coisa por projeto!” E de fato, a gente não pagou, 
mas houve, houve claramente essa intenção que, eu não me lembrava dos detalhes, mas ficou evidente 
pelos e-mails, que, de fato, parece que tá batendo com o que PALOCCI tá falando que, no caso 
específico de BELOMONTE, e das SONDAS, de fato, pelo menos... O PALOCCI já sinalizava à época...  
Eu não “tô” dizendo que LULA... 
 
PF – Aham... 
 
MO – Porque eu nunca escutei do LULA, mas o PALOCCI, à época, já sinalizava que tanto em 
BELOMONTE quanto em SONDAS, o LULA “tava” por trás dos pedidos.  Se tava, ou não? Eu não sei!  
Mas é fato que... Um e-mail contemporâneo à época ele já dizia que LULA estava por trás dos dois 
assuntos. Entendeu? 
 
PF – (47’34”) E tem continuação isso? 
 
MO – Não, tem vários.... 
 
PF – Aí é aquele...  
 
MO – Entendeu? Esse já é pra 2013 entendeu? 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Agora, o problema é o seguinte: nesses dois assuntos é importante entender o seguinte: Nesses 
dois assuntos BELOMONTE e SONDAS... A ODEBRECHT, ela não... 
 
PF – Aí o senhor fala SONDAS é zero? Humm 
 
MO – Não!  Mas BELOMONTE também! Mas por quê? A gente conseguiu evitar por conta da relação 
da planilha ITALIANO!  As outras empresas, não! No caso por exemplo de BELOMONTE, eu tenho 
alguns e-mails, é... Do HENRIQUE VALADARES, dizendo que a relação dele “tava” complicada!  Por 
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quê? Porque a ODEBRECHT era a única que não “tava” pagando! E a ANDRADE “tava”, outras 
empresas “tava” pagando e a ODEBRECHT não “tava” pagando. Por que eu não “tava” pagando? 
Porque eu bloqueei com o PALOCCI.  Então, no caso das SONDAS e de BELOMONTE, a ODEBRECHT 
não pagou, por causa dessa relação da planilha ITALIANO.  Agora, não quer dizer que as outras 
empresas não pagaram! 
 
PF – Aham.  Essa continuação que o... Uma das... O senhor fala ali ó: SONDAS é zero! Nesse e-mail, 
e a resposta naquele! MÁRCIO FARIAS: sem chance, foi no pau... Existe um provisionamento que 
vamos cumprir e já está negociado! 
 
MO – Aí deve ter sido coisa dele! Existe provisionamento... 
 
PF – Te falo pessoalmente... 
 
MO – Muitas vezes o MÁRCIO provisionava coisas... Muitas vezes o que é que o MÁRCIO fazia? 
Independentemente do tipo de contrato meu... O pessoal, em geral, era muito hábito, Como se fosse o 
seguinte... Quando você tinha um contrato, qualquer contrato público, qualquer contrato público, 
independente de ter pedido, ou não, o cara, na... No preço ele já colocava um provisionamento porque 
sabia que haveria em algum momento, ou pra uma licença, ou pra isso e aquilo, um pedido! Então, esse 
tipo de provisionamento mesmo... Era comum... 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Ou seja, você diz o seguinte: ganhar uma proposta sem colocar esse provisionamento, você já 
sabe... É a mesma coisa que você saber que um... Vai haver um custo e não colocar. 
 
PF – O e-mail dele, que eu não “tô” conseguindo achar aqui! 
 
MO – Entendeu? 
 
PF – Entendi, Entendi! 
 
MO – Mas ele... 
 
PF – Esse não abre aqui, porque é daqueles criptografados, oh! Se tá, vai tá por aqui, e aqui não tá! 
Mas eu “tô” tentando achar naquele ali! 
 
MO – Ah, sim... Aí o que é que eu fiz é que eu não sabia, se... Eu na verdade consegui quebrar, nem 
todos, mas algumas chaves de criptografia eu consegui! 
 
PF – É, a gente não quebrou todos! Eu consigo quebrar a do senhor aqui! Eu só quero... 
 
MO – Eu não consegui quebrar todos não! 
 
PF –É, com licença. 
 
MO – Eu não consegui quebrar todos não... Eu não consegui quebrar todas as criptografias não, mas a 
grande parte a gente conseguiu quebrar. 
 
PF – Então provavelmente, esse vai tá nos que a gente não quebrou também. Senão a gente teria visto! 
Sim, eu fiz a pesquisa com as palavras aqui agora!  O assunto das sondas. 
 
MO – Aí por exemplo, esse o Anexo 5, eu tenho 5 petições junto a PGR que inclui Anexo 5.  Esse é 
anexo de LULA.  Por exemplo: a última que foi 18/09, tem 44 e-mails, que foi 12/09.  Aí eu tenho 4, a 
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primeira foi essa eu tenho, 24!  Então aqui, eu quebrei por... As petições.  Todos os e-mails tão em 
petição e aí tá por ordem... É... Por ordem cronológica. 
 
PF – É, eu só tenho que ver... 
 
MO – Ou seja, não é que eu tenha a informação, é pra não... A ordem cronológica ajuda muita coisa, 
né? 
 
PF – Sim, com certeza!  Como “eu conseguir elas”?  O jeito mais fácil não vai ser eu pegar na PGR! 
 
MO – Não, a gente vai... A gente... Não, veja bem... O meu compromisso que eu tenho é o seguinte: 
como eu te... Eu tenho o compromisso... 
 
PF – Não tem aqui esse e-mail! Não tem, né? Não tem! Não tá quebrada então a criptografia... 
 
MO – O meu compromisso é o seguinte: eu acho que a PGR tranquilamente entrega a vocês, mas eu 
tenho aquele compromisso de sigilo com elas, então do conteúdo do meu computador. Mas isso não se 
aplica à petição! 
 
PF – À Petição! 
 
MO – Então o que... A gente manda o texto da petição! Certo?  Não vai ter os e-mails, mas o texto da 
petição já diz quantos e-mails, quantas páginas, cita alguns e-mails, não todos!  Cita alguns e-mails!  E 
aí com essa petição vocês vão lá na PGR, no assunto específico e pede!  E com certeza eles vão 
fornecer, entendeu? É porque eles não devem tá querendo fornecer de uma maneira indiscriminada, 
pra não prejudicar as investigações.  Então eles devem... Por exemplo: se você quer tal assunto... Mas 
você tendo a petição vai ser fácil você pedir qual é o assunto que te interessa, entendeu! 
 
PF – Positivo, tá, tá! 
 
MO – E é melhor que venha deles, entendeu? 
 
PF – Tá, então... 
 
MO – Porque realmente eu digo pra você:  Esse trabalho que fiz, vocês iam demorar... Pô... 
 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 2 A 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 2 B 

 
 
MO – (00’00”) Foram... Mostra o sumário aí! 
 
PF – A gente acredita no senhor! 
 
MO – Não! Mas o Sumário pra vocês terem uma ideia!  Talvez o Sumário, se você imprimir pra eles, já 
ajuda! 
 
ADV – O sumário é um total de... 
 
MO – Não! Já dê pra... Você consegue dar pra eles o sumário? 
 
ADV – Só pra... Continuar... 
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MO – Não! Dá pra eles o Sumário porque o Sumário mostra quantos e-mails eu recebi... Pra cada anexo!  
Aí quando vocês estão estudando o anexo, que é uma das coisas que eu digo lá pra... É... Os temas 
estão todos “linkados”, como não teve... Não era um assunto por projeto... A planilha ITALIANO tem que 
ter um entendimento do todo! 
 
PF – Uhum.  É por isso que às vezes a gente tangencia algum assunto que não “tá” sobre a investigação 
nossa, mas é pra entender essa confusão, e realmente se adequar.  Ninguém vai investigar nada que 
esteja no STF.  Mas assim, muitas coisas se encostam, né?  Então a gente “tá” tentando entender 
essa... Essa confusão toda aqui e daí a gente vai aprofundar no que é só nosso mesmo! 
 
MO – Na prática o que é que eu... O que é que... Se eu... Olhando pra o.... O que o grau que o 
conhecimento... Eu acho o seguinte: tem duas ações que já estão aí pra... Com a denúncia feita que é: 
o REFIS DA CRISE, que de fato, eu entendo ser uma contrapartida! E o assunto do REBATE DE 
ANGOLA que de fato eu entendo ser uma contrapartida.  Essa do REFIS DA CRISE tá aí nessa 
discussão aí pra aonde é que vai!  E o assunto do REBETE DE ANGOLA tá numa denúncia pra ser 
aceita no SUPREMO por causa da GLEISI, basicamente... 
 
PF – Uhum. 
 
MO – Tá... É... Pronto! Tem... Dos... Do que tange à planilha ITALIANO, na minha... No meu 
entendimento, caberia ainda um outra... Tem uma outra contrapartida que envolve a planilha ITALIANO 
que é a questão do... Da... Do crédito da OR do BMX que foi aquele com o ZARATTINI e o 
VACCAREZZA. 
 
PF – Mas aí é da... Do... Da PÓS-ITÁLIA... 
 
MO – PÓS-ITÁLIA, ITALIANO – PÓS-ITÁLIA!  Fora isso, no meu entendimento, não há nenhuma outra 
contrapartida específica, mas sim, créditos que foram alocados, com ou sem o conhecimento de 
PALOCCI, a determinados projetos, ou por razões diversas, internas, muitas vezes, e que fizeram parte 
de um todo certo? que era a base de uma relação onde, desse dinheiro, ele... Ele solicitou vários 
pagamentos que não têm nenhum vínculo com nenhum projeto.  Os pagamentos simplesmente “tão” 
num... É não tem a ver... Porque não dá pra “linkar” um pagamento com determinado assunto!  São 
coisas é... Você tinha créditos e você tinha débitos, os débitos não estão vinculados aos créditos!  
Entendeu? 
 
PF – Entendi! Perfeito!  Só pra... O senhor já... Quer complementar?   
 
MO – Não!   
 
PF – O senhor já falou, mas eu acho até... Como o senhor foi muito importante o que o senhor disse 
agora e questões que o senhor conseguiu bloquear o pagamento de propina... 
 
MO – Também tem isso... 
 
PF – Foi:  Sondas... 
 
MO – Sondas... 
 
PF – Sondas do pré-sal... 
 
MO – BELOMONTE... 
 
PF – SETE BRASIL, BELOMONTE... 
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MO – E PROSUB. 
 
PF – E PROSUB, tá! 
 
MO – É! 
 
PF – Nenhum outro, né? 
 
MO – Que eu me lembre foi isso! 
 
PF – Tá! 
 
MO – (03’17”) Sendo que... É... No caso de... De sondas... Bloqueei, tá bloqueado... Não teve nada, não 
teve nenhum crédito... No caso de... No caso de.... De internamente, a gente alocou algum dinheiro ao 
PROSUB, mas aí é uma alocação interna, não é uma propina... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Que veio o pedido, entendeu? 
 
PF – (03’35”) Aí a alocação do HENRIQUE VALADARES que o senhor falou, até no começo, que se 
deu por... 
 
MO – Em grande parte por causa disso... “Oh HENRIQUE, eu consegui... Eu... Tô...” 
 
PF – Conseguindo... 
 
MO – “Conseguindo evitar que você bloqueie...” Mas não era só isso!  Era porque também ele usava 
muito a minha agenda nas discussões de BELOMONTE, de MADEIRA tudo, então era isso e uma parte 
disso entendeu? Então, 12 milhões ele assumiu de custo! 
 
PF – Discussão do RIO MADEIRA geral... 
 
MO – Faz parte desse... Do porquê esse crédito! 
 
PF – Do... Do VALADARES na... 
 
MO – Mas não teve especificamente no assunto... 
 
PF – Sim, sim... Não, eu tô... Não, tô... Diga... 
 
MO – Não teve nada a ver com... Planilha... Não teve nenhum acerto com o PALOCCI... 
 
PF – Entendi!  Deixa só eu ver se tem alguma coisa a mais da planilha... 
 
MO – Outra coisa que é importante também entender é o seguinte: Todos os temas... Por exemplo... O 
REFIS DA CRISE e outros é... Eram temas que não eram meus temas, eram temas de algum LE... O 
que quer dizer o seguinte: aonde eu me envolvia era na minha relação com PALOCCI ou GUIDO.  Então 
pega o exemplo do REFIS DA CRISE, que é muito claro! O REFIS DA CRISE não era um tema meu!  
Era um tema da BRASKEM liderado por BERNARDO GRADIN e MAURÍCIO.  Eles me pediam apoio, 
apenas única e exclusivamente no que tange a GUIDO! 
 
PF – Tá! 
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MO – (05’03”) Então, eventualmente, e em alguns e-mails até “sinaliza” isso, eles até têm, em outras 
esferas, necessidade de fazer algum tipo de tratativa e acertos. Tá? Mas aí não era comigo!  Agora, e 
eu tenho muito cuidado em dizer porque só eles que vão poder dizer qual é a ilicitude que teve, ou não!  
Então, por exemplo: Em vários e-mails meu tem algumas sinalizações que eu acabei ciente, de tratativas 
que eles lidam no CONGRESSO, agora, eu “taria” sendo leviano se eu dissesse que foi pago, ou que 
foi acertado! Agora, os e-mails sinalizam isso, mas só quem vai poder dizer que teve “era” eles, porque 
esse tema era deles.  Eu apoiava no que tange a GUIDO, então posso afirmar no que tange a GUIDO 
teve os 50 milhões! 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Então nesses temas da planilha ITALIANO, não é que... Pode ter tido outros acertos, é o que eu 
“tô” dizendo!  Você falou o seguinte: “E esse provisionamento que tá aí?” O MARCIO que pode ter feito 
provisionamento pra outras coisas, mas aí não passa por mim!  No que tange à propina que foi pedida 
por VACCARI eu evitei ela por conta da planilha ITALIANO! 
 
PF – (06’16”) E esse... Uma pergunta que eu queria ter feito: Esse pedido que vem do VACCARI das 
sondas, é a partir do momento da assinatura com a PETROBRAS dos contratos? 
 
MO – Aí eu não me lembro!  Aí eu não me lembro!  Eu sei que teve esse pedido do VACCARI! Mas eu 
não me lembro... 
 
PF – O senhor se recorda se ele... Ele não veio na época ainda em que havia a discussão sobre como 
seria o projeto? 
 
MO – Olha... 
 
PF – Em que o senhor... 
 
MO – Pelo que... 
 
PF – Até... 
 
MO – Eu não me lembro exatamente a época, agora, pelo que... 
 
PF – Até pelos e-mails ali.... 
 
MO – Não, pelo que eu vi dos e-mails... 
 
PF – Tá.. 
 
MO – (06’40”) Pelo que eu vi dos e-mails... E acompanhando os depoimentos e todas ações penais que 
houve... Era uma discussão que ficou claro que era uma discussão em andamento. Na verdade, é o 
seguinte:  Ficou claro pra mim, depois de olhar os depoimentos e meus e-mails, mas principalmente ter 
acompanhado as ações penais e escutado os depoimentos, que houve uma iniciativa... É... Por parte 
de, ao que tudo indica, por parte de... É... Coordenada por PALOCCI e VACCARI... E que PALOCCI 
disse que LULA tinha conhecimento, entendeu? De fazer, obter esse... Essa... Esses recursos, essas 
contrapartidas dos assuntos... É... Dos contratos do... Da... Da SETE BRASIL.  E aí eles tentaram... 
Tinha aquela divisão de CASA1 e CASA2, e ao que tudo indica, eles dividiram entre eles e dizendo o 
seguinte: “Oh, as empresas estrangeiras que era a FELS”... 
 
PF – JURONG? 
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MO – E JURONG, parece que foi a FELS ficaria só com... Ficaria... Parte... CASA1 que era pessoal da 
PETROBRAS, e parte PT. A JURONG eu acho que era só CASA1, ou era vice-versa... Era... Era o 
anverso.  E os estaleiros brasileiros ficariam com a parte do PT.  Parece que houve discussões, que eu 
percebi, que... Entre brigas internas entre DUQUE e BARUSCO com PALOCCI e VACCARI quanto 
caberia... No final parece que ficou 2/3 pra... Pro PT, 1/3 pra... E eles tentaram obter... E1/3 pra CASA1.  
O da CASA1 viria então das duas empresas estrangeiras, e o da CASA... E o da... E o do PT viria das 
nacionais.  Ao que tudo indica, não avisaram ao BEQUE!  Quer dizer, não avisaram às nacionais!  E 
nenhuma nacional, nenhum estaleiro nacional parece que aceitou pagar!  Houve então esse pedido; 
nenhum estaleiro nacional aceitou pagar, até porque eram contratos bem complicados... Eram contratos 
que nós entendíamos que nós estávamos fazendo um favor ao Governo ao ter entrado.  Foi uma 
pressão pra entrar e depois o cara vem cobrar?  Então, agora, parece que, a FELS e a JURONG, que 
tinham compromisso com a CASA 1, eles cumpriram!  E é lógico... E faz sentido por quê? Porque na 
cabeça da FELS e da JURONG, eles estavam pagando aos gestores dos contratos... Portanto, se eles 
não pagassem os compromissos com DUQUE e BARUSCO, eles podiam ter dificuldade na gestão do 
contrato.  As outras empresas todas, a quem o VACCARI foi cobrar, se mantiveram “firme” e disseram: 
“Oh, não vamos pagar! Não tem sentido nenhum pagar.  A gente tá entrando nesse programa a pedido 
do Governo.” E não pagaram! Então, ao que tudo indica, as nacionais não pagaram, mas as estrangeiras 
pagaram; E pagaram só ao... Aos Diretores da PETROBRAS, mas, ao que tudo indica, houve esse 
pedido. Não houve a concretização pra o PT. Eu acho que o PT não acabou recebendo nada. Mas 
houve o pedido. Houve o pedido! E parece que o que caracteriza a corrupção não é necessariamente... 
 
PF – (10’16”) Só o pagamento... 
 
MO – Só você ter recebido, mas só você pedir, né? E o pedido fica evidente que houve... É... Ficou 
evidente... E tá alguns e-mails sinalizam bem isso. 
 
PF – O senhor... Esse aqui... E-mail 5.4 da informação 121/2018, quando eu lhe havia perguntado, e o 
senhor me falou que foi um pedido do LULA para fazer na Bahia... O estaleiro... Aqui no meio é... 
“NAVIOS PB...” 
 
MO – Que é isso? 
 
PF – É isso? É sobre isso! 
 
MO – “AMIGO DE MEU PAI, muito interessado em...” Não, aqui é outra coisa... 
 
PF – Aqui o Ministério... 
 
MO – Aqui é outra coisa... 
 
PF – Da Defesa, NELSON JOBIM... É outra coisa, né? 
 
MO – É outra coisa... A várias iniciativas que a gente tinha no MINISTÉRIO DA DEFESA, de crescimento 
na área de contratos com a DEFESA e ele aí, é... Eu passei, quer dizer, eu devo... O meu pai deve ter 
me passado essa informação, e eu passei essa informação ao ROBERTO SIMÕES. ROBERTO 
SIMÕES era responsável pela nossa... Nossa área na época de DEFESA; então meu pai deve ter 
passado a informação pra mim e eu passei a informação pra ROBERTO! 
 
PF – E aí... “NAVIOS PB...” 
 
MO – (11’34”) Ah não, é porque tem outros... 
 
PF – Tem MÁRCIO FARIA copiado.... 
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MO – MÁRCIO FARIA tem... E FERNANDO BARBOSA... 
 
PF – Só. 
 
MO – Só! 
 
PF – MÁRCIO FARIA, ROBERTO SIMÕES e FERNANDO BARBOSA. 
 
MO – Então... Porque é o seguinte:  Esse aqui, o FERNANDO REIS, quando... Depois que ZÉ DIRCEU 
saiu do Governo é ... Ele... A gente nunca teve, que eu saiba, um acerto com ZÉ DIRCEU, tá!  A nossa 
relação sempre foi com o PALOCCI. 
 
PF – Uhum. 
 
MO – Eu... A gente sabia que outras empresas tinham relação com ZÉ DIRCEU! Por exemplo: O que 
circulava muito era que, por exemplo, OAS, ENGEVIX e outras empresas de outras áreas, 
principalmente de outras áreas, tinham muita relação com ZÉ DIRCEU... E o Governo sempre foi muito 
dividido... ZÉ DIRCEU e PALOCCI.  Em geral as pessoas que tinham mais relação com PALOCCI não 
tinham relação com ZÉ DIRCEU e vice-versa. Nossa relação era com PALOCCI. Só que a gente sempre 
procurou fazer um HEDGE com ZÉ DIRCEU... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – No sentido também de não ter ele brigando com a gente. Então a gente sempre atendeu ao pedido 
de ZÉ DIRCEU, mas... Pedidos pequenos de apoio, por exemplo, na época de campanha ele pedia pra 
ajudar um DEPUTADO, ou um VEREADOR, ou um PREFEITO, e a gente ajudava!  E quem tinha 
relação com o ZÉ DIRCEU, que a gente chamava MAGNATA, era meu pai... 
 
PF – MAGNATA é ZÉ DIRCEU, aqui? 
 
MO – MAGNATA é ZÉ DIRCEU! Era meu pai... 
 
PF – Só pra esclarecer: Foi sempre esse codinome? Não, né? Depois eu vou lhe mostrar algumas... 
 
MO – Eu acho que sim... 
 
PF – Não foi GUERRILHEIRO! Não, né? 
 
MO – Não, GUERRILHEIRO era DELUBIO! 
 
PF – Ah, tá! Até depois o senhor me esclarece no e-mail, mas tá... 
 
MO – GUERRILHEIRO era DELUBIO... É que... Eu conheço como MAGNATA... Pode ter tido outro, 
mas eu conheço como MAGNATA. E aí, quem tinha relação com ZÉ DIRCEU era meu pai e... E aí, em 
um determinado momento, eu e meu pai alinhamos, pra que meu pai não ficasse nessa frente, que 
FERNANDO, de vez em quando... Um almoço, um jantar ou coisa assim, só pra saber como ele tava!  
Levar nossas queixas, por exemplo: “Pô, ZÉ, a gente tá sabendo que você tá indo lá fora, apoiando 
outras empresas em nosso detrimento, falando mal da gente”... Muitas vezes “jogando até verde”! 
 
PF – Uhum... 
 
MO – (13’49”) Só isso, e... Quando chegava na época de eleição, muitas vezes ia lá e o ZÉ fazia alguns 
pedidos de... Pra ajudar aqui um filho dele, mas não tinha nada em troca.  Era simplesmente uma... 
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Manter um HEDGE... ZÉ DIRCEU era uma pessoa influente, não era uma pessoa que a gente tinha 
essa relação que a gente tinha com o PALOCCI... 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Mas a gente criava um HEDGE. E quem fazia essa relação era... 
 
PF – Era o FERNANDO REIS? 
 
MO – “Fale com FERNANDO REIS, pois AMIGO reforçou...” Aí ó: 
 
PF – Aí é um...? Tá... 
 
MO – Não! Aí é o quê? Claramente o é... O AMIGO DE MEU PAI... 
 
PF – Uhum...  
 
MO – Quer dizer: O LULA... 
 
PF – O LULA. 
 
MO – Disse pra ele: “Ó, continuem conversando com o ZÉ DIRCEU. Continue fazendo... Tratando ele 
bem...” 
 
PF – “Fazendo negócio com o MAGNATA...” É isso? 
 
MO – É... Mais ou menos esse negócio!  A gente não fazia não... Não fazia negócios com ele! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Que eu me lembre a gente não fazia nenhum negócio com ele.  Mas ou seja, meu pai chegava 
pra LULA e falava assim: “O LULA, ZÉ DIRCEU...” LULA sabia da nossa relação com PALOCCI.  E no 
caso de ZÉ DIRCEU, meu pai dizia pra LULA: “Óh LULA, nós tamo mantendo ZÉ DIRCEU...”  
 
PF – Entendi... 
 
MO – Em boa relação... 
 
PF – Entendi 
 
MO – Fazendo coisas com ele tá... Tá... E essas coisas era isso!  Mas não tinha... Que eu me lembre... 
 
PF – Não... Não havia... Por não haver a mesma relação com o PALOCCI também não havia esse 
controle... 
 
MO – (15’03”) Não!  Não, e também nunca teve nada assim... Eu não me lembro da gente ter pedido 
nada pra, a ZÉ DIRCEU, é... Pedimos assim: pra ele deixar de prejudicar a gente em algumas coisas 
porque, muitas vezes, quando ele entrava ajudando um concorrente nosso ele prejudicava a gente! 
 
PF – Algum projeto nacional? 
 
MO – Não, o maior problema que a gente tinha com o ZÉ DIRCEU, os e-mails deixam claro, é o seguinte: 
Ele começou, depois de que saiu, a perambular pela América Latina... E que ele tinha muita influência!   
Pô, ele chegava em países que a gente tinha uma presença forte, levando uma empresa brasileira.  Aí 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 53 de 179 

 

o cará lá achava... Os clientes achavam o seguinte: “Pô o ZÉ DIRCEU”, achava que era o TODO 
PODEROSO no Brasil, uma pessoa influente, trazia esse... A ODEBRECHT tá desprestigiada com... 
 
PF – Hum... Entendi! 
 
MO – Com PT! Então a gente ia lá “Pô ZÉ, leva o cara mas fale bem da gente”. Então era isso... E 
obviamente na... Essa relação... Toda relação que você tem desse tipo com um político, quando chega 
a época da eleição... 
 
PF – (15’59”) Vem um pedido... 
 
MO – Vem o pedido!  Não é que o cara disse... Mas... Sempre vem! Mas “é coisas”...no caso de ZÉ 
DIRCEU eram coisas mínimas, e eram geralmente pra apoiar terceiros. 
 
PF – Então não eram grandes projetos!  Era mais esse contra lobby, né? 
 
MO – Era contra lobby, era contra lobby! 
 
PF – E o “NAVIOS PB” é? 
 
MO – NAVIOS PETROBRAS! 
 
PF – Diz que vai fazer sem falta na Bahia. Isso é... 
 
MO – É isso! 
 
PF – LULA teria dito que vai fazer sem falta na Bahia? 
 
MO – É! 
 
PF – E a ida da FIAT pra Pernambuco? Que a ideia inicial seria fazer em Pernambuco junto com a 
outra? Perto da... 
 
MO – Não... O EDUARDO queria que a gente fizesse... O EDUARDO queria que a gente levasse, nessa 
discussão que teve. O EDUARDO queria fazer um segundo estaleiro... 
 
PF – Em Pernambuco! 
 
MO – Em Pernambuco! E queria levar a gente para o segundo estaleiro em Pernambuco! Aí o LULA 
chegou pra EDUARDO.... O EDUARDO CAMPOS falou pra ele isso! Ele falou: “Negativo, é... Os 
Baianos vão fazer na Bahia, porque é um compromisso que eu tenho com o JAQUES WGNER.”  Então 
o LULA queria que a gente fizesse na Bahia, um compromisso que ele tinha com JAQUES WAGNER, 
da gente fazer na Bahia. Querem? 
 
PF – Obrigado, obrigado! Esse outro e-mail aqui Marcelo, na sequência o 5.5 da informação 121... 
PROSUB?  Não sei, só... Ou tá bloqueando alguma propina? Esclarecer! 
 
MO – (17’32”) Não, não... Esse exatamente aquilo que eu falei pra você, JUNIOR, tá vendo? Que era a 
nossa tentativa de jogar, no bolo da planilha ITALIANO, outros pedidos... Então, ó... 
 
PF – Compromissos estaduais... 
 
MO – É exatamente... Eu troquei uma ideia com o ITALIANO, no final de uma conversa sobre outro 
tema, e ele também concorda com nossa ideia de tentar empurrar no bolo de VACCARI nossos outros 
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compromissos estaduais. Então, ele tinha acertado algum valor aqui pra VACCARI e o JUNIOR 
empurraria, no BOLO, os compromissos estaduais... 
 
PF – Descontando daqui! 
 
MO – Descontando daí... Exatamente. 
 
PF – Então pode ser esses... Exatamente... 
 
MO – Pode... Não... 
 
PF – O evento setembro... 
 
MO – Não... 
 
PF – Evento setembro, assuntos BJ... 
 
MO – Não... Ou esse aqui... 
 
PF – Ou esse que o senhor não se recorda, mas... 
 
MO – Não... É quase certo que esse 15 milhões, quase certo que esse 15 milhões foram gastos que o 
JUNIOR teve com campanhas políticas que foram descontadas da planilha ITALIANO nesse conceito 
aqui.  Tem vários!  Tem vários desses e-mails, e inclusive em alguns e-mails como eu citei tem a relação 
de pessoas que receberam dinheiro e foram descontadas da planilha ITALIANO... 
 
PF – Acha fácil esse agora ou não? 
 
MO – (18’51”) Rapaz, esse aí é mais complicado... 
 
ADV – Os candidatos... 
 
MO – Esse aí é mais complicado porque eu não me lembro exatamente do... 
 
PF – Esse aí se a gente tiver aqui a gente... Palavra chave... Pega mais fácil! 
 
MO – Uma palavra chave que eu me lembro é o seguinte: Tem um e-mail desse que é GALEGO, sabe 
por quê? 
 
PF – GALEGO? 
 
MO – Porque um dos caras que reclamou de quanto a gente botou foi o JAQUES WAGNER!  E aí eu 
me lembro dessa... Dessa história... GALEGO... Mas vai ter outros... 
 
PF – É... 
 
MO – Peraí... 4... 
 
PF – Bastante... Por isso que o relatório dele é mais rápido, né? 
 
MO – Hum? 
 
PF – Qual que é o assunto?  É porque sabe as palavras chaves certas... Ele viveu isso... 
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MO – Não, não! Esse, eu vi, esse eu vi o... O... 
 
PF – Tenho alguns aqui! Tem uns 10! Deve ser o quê?... Vai ser o mesmo conte... Época aqui 2010? 
 
MO – Não, já vou... Achar... Pera... Pera... Deixa eu achar aqui... 
 
PF – Ah... Os valores? Não, não acho que o valor não vai não! 
 
MO – Eu vou achar aqui! 
 
PF – Tio PRIMO GALEGO.  Isso?  PRIMO, LITORAL NORTE, GALEGO, TIGRÃO! 
 
MO – Aqui! Aqui, pronto! Já achei! 
 
PF – Vamos ver se é o mesmo! 
 
MO – (19’54”) Então veja bem: Já achei... 
 
PF – Vira pra a gente, por favor... 
 
MO – É lá pra 27 do.... É... É a PET 18 0 12... 
 
PF – Esse não tá bloqueado! 
 
MO – Não, aí veja bem... O que é que acontece? Oh, oh... Esse foi um valor... Pera aí... 27/09/2010... 
 
PF – Eu acho que esse eu já vi, cara... Joga ali... Esse tem... “O GALEGO amigo de vocês comentou...” 
Escreve isso aí! 
 
MO – 27/09/10... Aí eu tenho que achar... Vou sair daqui, peraí... 
 
PF – Esse tem, porque esse não tá nem encripto... 
 
MO – 27/9/10... 
 
PF – Esse tem, esse tem! 
 
MO – Deixa eu sair aqui... 
 
PF – Esse tem! 
 
MO – Pronto... Pronto, aqui, ó!  É esse aqui, ô: “27/09/10”... 
 
PF – Achei! Achou? “O GALEGO amigo de vocês comentou, reclamando sem reclamar como o 
ITALIANO que nada recebeu de nós “espontaneamente”... tem o valor... 
 
MO – Aí ó, ó: ITALIANO me disse que já falou com quase todos.... 
 
PF – É aqueles “10 milhas”... É exatamente esse... 
 
MO – Não, não... 
  
PF – Não? 
 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 56 de 179 

 

MO – É exatamente, parece... É... É... É... 
 
PF – Esse é maior! 
 
MO – Aqui, ó, ó, ó... 
 
PF – É, não é? 
 
MO – Ó... ó... ó... Aqui eu tenho o o... A... A... Eu tenho um e-mail que diz o de todo o mundo! 
 
PF – “Tá achado aqui”, “Tá achado aqui esse!”  Calma aí que eu acho que tem mais aqui! 
 
MO – Aqui! 
 
PF – Ah, esse nós não temos não!  Esse, nós não quebramos! 
 
MO – Tá Aqui, oh!  Aqui os a... “os tal dos 10”, tá vendo?  Na linha do que conversamos.... 
 
PF – Se bem que não tem palavra chave que eu tinha jogado... 
 
MO – Na linha do que conversamos segue lista que iria abater do seu crédito... 
 
PF – “Mas a frente...” 
 
MO – (21’21”) Pra JUNIOR, tá vendo? Sem afetar seu fluxo, quer dizer.... Ia abater do seu crédito... 
Então provavelmente ó... É uma parte daqui... “Todos irão saber que precisa sua aprovação, mas que 
esse valor seria em adição a qualquer outro que você tenha acertado...” Ou seja, na verdade também 
tinha uma conversa que era o seguinte: É... O JUNIOR acertava com ele, e acertou valores a mais que 
viria do plan.... Do.... Mas a gente... O JUNIOR tinha que chegar pro cara e dizer assim: “Oh, esse valor 
veio do PALOCCI”.  A gente não podia dizer que era um valor nosso! O PALOCCI liberava... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Mas também queria... Era uma capitalização dupla!  É como se o dinheiro viesse da ODEBRECHT 
e do PALOCCI! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – E aí vem aqui... TARSO GENRO, é... 
 
PF – ALOIZIO? 
 
MO – Aí eu acho que é... Deve ser ALOÍZIO MERCADANTE, mas aí... 
 
PF – VACAREZZA? 
 
MO – Mas aí...é  
 
PF – Vish... Mas tem muita gente...  
 
MO – Tem muita gente, entendeu!  Aqui é JAQUES WAGNER. Aí JAQUES WAGNER reclamou que foi 
500.000... 
 
PF – A, daí é o outro e-mail reclamou... Reclamou no outro e-mail dele... 
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MO – Que foi o 500.000, entendeu? Por isso que eu botei! E aí se você for na PET, a PET tem todos os 
e-mails na sequência! Por isso que eu achei esse! 
 
PF – Petição de 18/03... 
 
MO – Porque aí tem... Aí tem meu e-mail pra JUNIOR... 
 
PF – “12/03/18...” 
 
MO – Meu e-mail pra JUNIOR, aí depois tem outros assuntos, aí tem troca de ideia com BRANISLAV. 
Troca de e-mail com BRANISLAV, entendeu? E aí vem depois, aí segue esse assunto dos 10! 
 
PF – Esse e-mail.... 
 
MO – É porque esse e-mail é complicado pra vocês acharem porque não tem palavra chave. 
 
PF – (22’58”) Mas esse tá cripto, por isso que eu não achei! Eu vi todos os e-mails do ITALIANO que 
“tavam” desbloqueados! 
 
MO – Não! Mas você viu o... 
 
PF – Não, mas esse não tem, oh, por causa... 
 
MO – Mas esse não tem! 
 
PF – Mas esse é um cripto que a gente não quebrou todos... 
 
MO – Mas nem fala ITALIANO. 
 
PF – Fala! 
 
MO – Cadê? 
 
PF – Oh!  
 
MO – Ah, tá... Então aí... 
 
PF – O ITALIANO disse... 
 
PF – É galho fraco, pelo menos agora a gente vai pedir essa petição... Já temo um norte... Ter acesso 
a essas coisas... É assunto nosso... 
 
MO – Então, tem todos os e-mails... 
 
PF – É assunto nosso isso daí! 
 
MO – E por exemplo:  O que eu acho muito importante, que eu separei, foi esse e-mail todo do 
BRANISLAV!  Então, por exemplo, aqui, esse que é o anexo IV que é meu anexo com PALOCCI, é 131 
e-mails dessa petição... 
 
PF – Peraí, Marcelo, volta aí, só um minuto! 
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MO – E tem vários e-mails meus!  E é bom por que confirma!  Na verdade, o BRANI, eu passava algumas 
mensagens que falam dos temas, entendeu? Então... 
 
PF – Ótimo! Tá, entendi! (PAUSA) Esse e-mail aqui... 
 
MO – (24’16”) Na verdade, eu imagino que PALOCCI tenha pouca prova talvez de colaboração, mas eu 
acho que com a... Muita coisa que o PALOCCI pode ajudar a explicar muitos dos temas dos meus e-
mails que podem ser usados como prova de colaboração dele, entendeu? Que na verdade, é o seguinte: 
muita coisa tá aqui, mas eu não sei!  Eu, às vezes, eu vou ter... Mas ele pode explicar e pode ser usado 
os meus e-mails... 
 
PF – Uhum... Essa é o principal motivo da gente ter vindo até aqui pra encontrar o senhor! É pra isso, 
pra ajudar a corroborar, ou não, o que ele tá falando! Por que se tiver mentindo a gente vai descobrir... 
 
MO – É... Eu acho que muita coisa... Ele... Inclusive, como ele é um colaborador, e dentro dessa linha, 
eu acho que vocês deviam fazer algum tipo de compromisso com a PGR, pra ele ter acesso a, a... Pô, 
o cara é colaborador, tá disposto a colaborar, agora tem que fazer alguma coisa com a PGR... Mas se 
ele tivesse acesso dentro dos... Da utilização devida aos meus e-mails, ele podia identificar, o que podia 
ajudar ele, entendeu? 
 
PF – É, não precisa nem ser ele! A gente ter acesso, já resolve!  Mas o que ele mandou, esses que ele 
mandou, a gente não tem quebrado! Sim, a gente não tem, exato! A gente tem que ter!  Tem que ter um 
acesso plus aí! Tem muito mais quebrado do que a gente tem quebrado! É porque devia ser uma 
criptografia complementar, por que a gente quebrou a original dele! 
 
MO – Não, e tem muita coisa que vocês não têm porque vocês não vão ter a palavra chave...  
 
PF – Também, também... E é muito e-mail... 
 
MO – Tem muita coisa que não tem... E que você só entende... 
 
PF – É porque o criptografado não indexa... Por isso que a gente usou o Outlook... É por que só tá aqui, 
né! 
 
MO – E que você só entende o seguinte: Quando você pega... Você só entende aquele e-mail numa 
sequência, mas ele isoladamente, não quer dizer nada. 
 
PF – Perfeito! 
 
MO – Tem isso, entendeu! 
 
PF – Eu acho que é só mais um e-mail... Enfim... E-mail 5.6 da informação 121!  Aqui, inclusive você 
faz referência a JD, eu acho que deve ser JUSCELINO, deve ser também pra por coisa da planilha! 
 
MO – (26’15”) É, é exatamente! É exatamente, JD.  Por exemplo, aqui, JUSCELINO, aí tem um detalhe 
que é uma coisa meio confusa, mas eu acho importante explicar: Veja bem: Aqui ele tá dizendo: 
JUSCELINO vai ver com você 10, dos quais, talvez, BERNARDO GRADIN já faça de modo legítimo!  
Quando diz: “faz modo legítimo” é que BERNARDO iria fazer BÔNUS! 
 
PF – Doação Oficial! 
 
MO – Bônus também desconta daqui!  Aí tem um detalhe importante, que é o seguinte: Não vou... A 
gente não pode confundir a minha relação com GUIDO com a relação de HILBERTO com as fontes!  O 
que eu quero dizer com isso? 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 59 de 179 

 

 
PF – Tá? 
 
MO – (27’01”) Na minha relação com GUIDO e com PALOCCI, isso aí eu vou ter que explicar bem e no 
assunto do REFIS DA CRISE.  Na minha relação com GUIDO e com PALOCCI o dinheiro do REFIS DA 
CRISE, para eles, só foi utilizado, na cabeça deles, no acerto que eles tinham comigo, só foram 
utilizados por GUIDO a partir de 2012. Mas, internamente, as coisas não funcionavam assim.  Ou seja, 
a partir do momento que eu dizia pra HILBERTO:  HILBERTO, tem este crédito deste LE!  Ele pegava 
o crédito com o LE.  Então, ele tinha lá um crédito que eu fechei em 2009, em 2010, e disse: HILBERTO, 
em 2010, BJ... BG, que é BERNARDO GRADIN, vai disponibilizar pra você 50 milhões. Ok? Ou seja, o 
GUIDO só me pediu esses 50 milhões a partir de 2013, agora, o HILBERTO, ele buscava das fontes, 
independentemente da minha conversa com GUIDO. Ele... Pra ele, era tudo igual. No caso dele, ele 
priorizava a questão de geração. Quem é que tinha gerado recursos disponível? Ou no caso, por 
exemplo, da BRASKEM. Se ela tinha interesse em bancar um bônus em 2010, ele já antecipava os 50, 
uma parte dos 50, mesmo... É como se ele antecipasse e alguém depois cobrisse ele! Porque ele 
queria... Pra ele era mais fácil já gastar com bônus! Então, se você for olhar... E parece que eu não tinha 
acesso, mas depois eu achei.  Ou não tinha acesso e não me atentava mas depois eu achei em algumas 
das versões. Tem uma versão da planilha ITALIANO, que ele tem uma terceira coluna aqui que é o 
financeiro! Vocês já viram? 
 
PF – Eu... Eu tenho ela! 
 
MO – Pronto! O que é que eu deduzo que seja ela? Que era exatamente... Com... O... Era o saque de 
HILBERTO de cada um. Então HILBERTO sabia! Ele já tinha descontado 50% desse crédito aqui.  
Então, quer dizer, HILBERTO usava o crédito da maneira que ele acertava com os LE. Como a 
BRASKEM tinha, eu na... Eu não... Eu na época eu não conhecia os detalhes, mas depois eu fui 
entender o seguinte:  a BRASKEM ela tinha uma geração de caixa 2 é... Meio que constante.  Ela parece 
que fazia uma sub... Uma super exportação... Sub é.... Exportação.... 
 
PF – Tá, eu entendi! 
 
MO – E gerava constantemente.  As... Na Construtora, o pessoal fazia alguns planejamentos fiscais que 
geravam recursos, então eles vinham e.... E como a Construtora usava, muitas vezes pra outras coisas, 
ás vezes não tinha dinheiro; Então, na verdade, se ele tinha esse recurso já disponível da BRASKEM, 
ou se a BRASKEM queria antecipar uma parte dos 50 pagando um bônus, entre ele e os LE, eles... Ele 
pode ter... Ele recebeu o REFIS DA CRISE antes. Na minha conversa com GUIDO e PALOCCI, pra 
todos os efeitos, o REFIS DA CRISE só começou a ser usado, mas é na... Como se a BRASKEM tivesse 
adiantado em 2009, e alguém tivesse coberto a BRASKEM, outra fonte cobriu a BRASKEM em 2013. 
 
PF – Entendi. Não, eu entendi!  É um funcionamento de banco né? Ele funcionou como um pequeno 
banco, né? O que tinha disponível ele... Trabalhou administrando recurso. 
 
MO – E aí é a... E aí e onde é a coluna que tem financeiro que eu vi... 
 
PF – Sim, sim! Ele mexe no mais fácil... Sim... 
 
MO – Mas aí é o que eu “tô” dizendo... Então BERNARDO... Aqui quando você olha no código de 2010, 
você diz assim: dos quais BERNARDO já faça de modo legítimo. Quer dizer o seguinte: que 
BERNARDO GRADIN, em 2010, adiantou alguma coisa de BÔNUS para o PT por conta do REFIS DA 
CRISE, mas que na cabeça do GUIDO, o REFIS DA CRISE só saiu em... era uma coisa interna nossa! 
Entendeu? Mas BERNARDO já “tava” adiantando! 
 
PF – (31’16”) Inclusive aí no e-mail... No...  
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MO – Mas aí... 
 
PF – No posterior é... 
 
MO – Mas o trabalho que eu “tô” tendo é o seguinte:  Aqui... Aí é o meu trabalho de corrigir a Denúncia.  
Por quê? Quando ele diz que o dinheiro do REFIS DA CRISE entrou pra JOAO SANTANA e ele pega 
50 milhões aleatoriamente e diz... Eu digo: não é assim! Uma parte do REFIS DA CRISE... O 
BERNARDO disponibilizou, em bônus, já em 2010... Aí... 
 
PF – Eles tão querendo simplificar um negócio que não é tão simples assim... 
 
MO – É, só que aí... 
 
PF – Sim! 
 
MO – Eu... Eu tenho que... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Porque aí não... Aí, o que que acontece... Com a história certa, eu tenho as provas de colaboração.  
Se a história não é a certa, destrói as provas de colaboração! Entendeu? 
 
PF – Entendi. 
 
MO – (31’57”) Então, os e-mails e... E... E... E... O meu relato foi muito preciso, só que foi geral!  Quando 
eu peguei os e-mails, eu consegui ter as provas de colaboração e os detalhes dos meus relatos.  Fecha 
direitinho. A partir do momento que a história conta de uma maneira diferente, ou simplifica. Tenta de... 
Pegar um crédito que não tem nada a ver e... 
 
PF – Tem que fazer uma vinculação simples e falar... 
 
MO – Aí... Um pouco que... Dificulta minha... Minha... Minha... Até como colaborador dificulta a minha 
efetividade, entendeu?  
 
PF – Entendi! 
 
MO – Esse é meu... Trabalho que eu tenho... Então não dá pra pegar aleatoriamente e dizer que... Foi 
isso... Entendeu? 
 
PF – Chefe, o que eu ia te falar... Vamos interromper aqui... Já deu 01:30h só pra eu... Eu salvar aqui 
as fitas!  Deixa eu só... Aí quando o senhor fala nesse e-mail que a gente tá... Discutindo... “Tive que 
adiantar mas... Mas apesar de estarem, ainda, devendo...” 
 
MO – É, aí você vai ver no REFIS DA CRISE!  No REFIS DA CRISE é o seguinte: A partir do momento 
que GUIDO, a partir do momento que GUIDO, me pediu 50 milhões... Não!  Aí é a... É... 
 
PF – É que nem o senhor fala: “Se não sair, tem outros acertos de BJ, HV...” 
 
MO – É isso! O que que acontece? 
 
PF – “E MF que devem sair e realoca o custo...” 
 
MO – Ou seja, internamente... Internamente é o seguinte: Lembra que essa assunto de dois mil e... Os 
50 milhões, quando nasceu, ele era pra ser usado em 2010! Não foi! 
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PF – Uhum... 
 
MO – Mas era pra ser usado em 2010! Quem fez pedidos pra campanha de 2010 foi PALOCCI! Tá aqui!   
 
PF – Uhum... 
 
MO – Ok? Nesse momento ainda, e... E fica claro pelos e-mails... Eu não tinha acertado ainda nenhum 
crédito com ele! E tinha o assunto de ANGOLA, tinha o assunto do PROSUB, e tá... Aí o que que 
aconteceu? Quando veio o assunto do REFIS, o assunto... Veio o pedido do GUIDO, o PALOCCI, o 
PALOCCI, foi o primeiro se eu não me engano, foi... Eu acho que o REFIS foi acertado antes do 
REBATE DE ANGOLA.  Eu tenho que olhar... A declaração do REFIS DA CRISE deixa isso claro!  Eu 
acho que o... Eu acho que eu acertei o assunto do... Da contrapartida pelo REFIS DA CRISE antes do 
assunto do REBATE DE ANGOLA! Então, por isso que o REFIS DA CRISE foi pra pagar aquele saldo 
devedor que havia na conta ITALIANO... E o PALOCCI começou a fazer o pedido!  Aí eu dizia 
internamente: “Ô, nós podemos usar esse dinheiro porque... Que eu sabia que não era do ITALIANO, 
era do GUIDO...” 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Porque “vai entrar” outros créditos que “tava” sendo conversados que eram os créditos de BJ, 
HV... Entendeu? 
 
PF – Do MF?  O senhor lembra qual seria? 
 
MO – Aí devia ser o REFIS DA CRISE que era o Márcio... 
 
PF – Maurício? 
 
MO – MAURÍCIO FERRO... 
 
PF – Ah, tá! 
 
MO – Entendeu? Porque dentre... Era BJ ou MAURÍCIO FERRO! 
 
PF – Mas e incentivo MP não é o da...? 
 
MO – Não! Aí acabou não saindo...  
 
PF – Ah... É outra coisa! 
 
MO – Aí é outra coisa, que é o seguinte: Quando a gente começou o assunto... Tinha um assunto de 
tentar um incentivo à matéria prima, que acabou não havendo. 
 
PF – Ah..tá...tá...tá...entendi...tá!  O MF é MAURÍCIO FERRO, né? 
 
MO – É... 
 
PF – Tá! Então entendi... 
 
MO – Oh, veja bem!  MF pode ser duas pessoas!  
 
PF – MÁRCIO FARIA! 
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MO – MÁRCIO FARIA ou MAURÍCIO FERRO! 
 
PF – Nesse contexto... 
 
MO – Em geral, em geral, até 2013... Em geral... Porque? Como até 2013 MAURÍCIO trabalhava na 
BRASKEM! Dentro da BRASKEM era MF! Quando ele passou à ODEBRECHT, dentro da ODEBRECHT 
já havia como meu direto MÁRCIO FARIA, então botou... “MF”... Então é muito comum pessoas quando 
migravam pra ODEBRECHT... Porque é dentro do âmbito!  Dentro do âmbito da BRASKEM só tinha ele 
MF! 
 
PF – Tá! Entendi! 
 
MO – (35’33”) Então é provável que... 
 
PF – Tá Entendi! 
 
MO – Dentro... Até 2013 era MAURÍCIO FERRO... A partir daí era... era MARCIO... Então, por exemplo:  
Esse e-mail aqui, como era pra BERNARDO, o MF era MAURÍCIO FERRO! Porque BERNARDO ele... 
Ele fazia o seguinte: os assuntos envolvendo tudo o que era questão fiscal, tudo que era MP tudo... A 
resp... Ele... A responsabilidade dele... Ele... Ele botava como de... Lá no MAURICIO FERRO!  Então, 
muitas das vezes, quer dizer... Ele.... matéria... MP era MAURÍCIO FERRO! Então, muitas vezes eu 
discutia, ou minha equipe discutia com MAURÍCIO FERRO, ou apoiava MAURÍCIO FERRO, e 
BERNARDO era só copiado!  Apesar de que as decisões principais ele tinha que tomar, mas dentro da 
BRASKEM o responsável pelas MP era MAURÍCIO FERRO. Por isso que... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Por isso que quando eu falo aqui com BERNARDO tá aqui o MAURICIO FERRO...  
 
PF – Tá!  Vamos encerrar esse!  Agora 12:14Hs. Encerrou!!! 
 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 2 B 
 

 

 

3. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - OITIVA MARCELO BAHIA ODEBRECHT – PARTE 3  

 

A seguir será apresentada a transcrição integral da 3ª PARTE da OITIVA prestada por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT que se iniciou as 14h24min e encerrou-se as 15h30min do dia 18/09/2018, e que foi 

armazenada em dois arquivos descritos como A e B, de forma sequencial e automática. O arquivo “PARTE 3 A” possui 

52min27seg e o arquivo “PARTE 3 B” possui 12min07seg.  
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OITIVA – MO – PARTE 3  

 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 3 A 

 
PF – (00’00”) Gravando? Então vamos dar continuidade as oitivas do colaborador MARCELO 
ODEBRECHT, presentes: o Delegado FILIPE PACE, os Agentes RODRIGO PRADO e JOÃO MACEDO. 
O colaborador está assistido pelo seu advogado THIAGO NEWER. Vamos dar sequência agora na 
terceira parte das oitivas, as 14h24min. MARCELO eu fiquei só com algumas dúvidas ainda 
complementares à planilha para a gente ir e matar ela de vez aqui na oitiva aqui... Aquela questão que 
era lançada ITALIANO-AÇO não tá lançada aqui, né?  
 
MO – Não. ITALIANO_AÇO não tem nada a ver com a planilha ITALIANO. “ITALIANO_AÇO” – Eu nem 
sabia esse nome... Na verdade, é um assunto que eu nem me lembrava. Daí quando a gente foi fazer 
a colaboração, eles mandaram para todos os colaboradores – a empresa deu para todos os 
colaboradores os registros do DROUSYS... No registro do DROUSYS estava o “ITALIANO”... Eu não 
me lembrava o que era isso... “ITALIANO-AÇO”, “ROLAMENTO-AÇO” e... Não... “ITALIANO-AÇO”, 
“ROLAMENTO” e “ROLAMENTO-AÇO”...  
 
PF – (01’18”) Tá...  
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MO – Aí eu nem sabia o que é isso... Daí me lembraram: “Oh, MARCELO, esses são os valores...” O 
“ITALIANO-AÇO” é o valor que o BENJAMIM pediu para que a gente desse ao PALOCCI... Ao PT... E 
ele me reembolsaria em uma obra que eu tinha com ele... Por isso que é “ITALIANO-AÇO”... O “AÇO” 
vem de CSN... Eu inclusive tenho um anexo só sobre isso... O ANEXO 8... E ai eu peguei vários e-
mails... Ai eu tenho vários e-mails que corroboram... Porque o JUSCELINO, que o ITALIANO-AÇO 
coincide com a época de JUSCELINO... E nos e-mails fica claro... Ele tinha 20 milhões do ITALIANO-
AÇO... E várias vezes ele cobrava do HILBERTO e eu dizia: “HILBERTO, esse assunto não tem a ver 
com a planilha! Tem a ver com aquele meu outro crédito...” E aí ele vai... Ou seja... O JUSCELINO 
tratava inclusive como se fossem 2 créditos que ele tivesse com a gente... 
 
PF – (02’26”) Tá...  
 
MO – E várias vezes... 
 
PF – O senhor me dá um grau de certeza que era o JUSCELINO mesmo que tratava?    
 
MO – JUSCELINO, mesmo porque fica pelos e-mails... E é da época de JUSCELINO... E tem vários e-
mails de JUSCELINO... Aqui, eu vou ler um só para ter ideia... Já facilita... ITALIANO era qual? O anexo? 
THIAGO? Acho que ANEXO 8.7 se eu não me engano... Acho que 8.7 aqui... 8.7... Eu acho que 8.7... 
Não é isso? Aqui ô! (Vira o monitor de seu notebook em direção ao Delegado) Não é 8.7?  
 
ADVOGADO – Sim.  
 
MO – Aí, ô... Aqui... (03’17”) A partir daqui começa... Deixa eu ver o momento em que JUSCELINO 
aparece... Aqui ô... JUSCELINO DOURADO, tá vendo? “Depois preciso lhe passar...” Eu falando para 
HILBERTO: “Depois preciso lhe passar pois terá créditos relacionados com MAMERI, BJ e BJUNIOR... 
Assim você acompanha...” “20 milhões somos agentes do AÇO... Acertar com JUSCELINO 
DOURADO... Como entregaremos para não misturar com o fluxo acima...” Quer dizer, eu já dizendo 
que esse assunto não tem nada a ver com o fluxo da planilha ITALIANO...  
 
PF – (04’00”) O item de cima é da mesma? Você não está? Você está dividindo?  
 
MO – Não, eu estou explicando a HILBERTO...  
 
PF – Esses 20?  
 
MO – Eu estou explicando a HILBERTO um acerto que eu tinha feito com PALOCCI... “20 milhões até 
outubro...” Naquela linha de que eu mostrava... 
 
PF – Provavelmente esses 20 aqui?   
 
MO – Provavelmente... Então eu dizia assim... Eu devo ter tido uma conversa com PALOCCI... Ai eu 
estou transmitindo para HILBERTO: “Depois preciso passar...” “Mas 20 milhões até outubro... E 20 
milhões onde somos agentes do AÇO...” AGENTES DO AÇO que é o que BENJAMIM pediu...  
 
PF – Que é esse lançamento... Que você ainda fala que não é para misturar... Exatamente para não ter 
a confusão... 
 
MO – Que eu falo que não é para misturar... Nós éramos os AGENTES DO AÇO...  
 
PF – Tá! E os lançamentos... Ai eu tenho o LAUDO, até que a gente fez com base nos lançamentos do 
DROUSYS e do MY WEB DAY, LAUDO 1577... Tem duas... Na sessão 3.2., uma tabela aqui... Tabela 
6 e tabela 7... São lançamentos desse... Provavelmente desse ITALIANO-AÇO... (05’00”) Dessa 
operação envolvendo o BENJAMIM...  
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MO – Exatamente! Por exemplo: eu imagino que esse é um caso que, por exemplo, PALOCCI não deve 
ter... Ele deve saber o que é que ele acertou com o BENJAMIM, mas ele não tem os pagamentos...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – Os pagamentos estão comigo...  
 
PF – Tá! Não, só para deixar claro que não... 
 
MO – Agora, o acerto foi dele com BENJAMIM... O porquê eu não sei... Entendeu?  
 
PF – Tá! 
 
MO – Não me meti nisso... O BENJAMIM me ressarciu numa obra da CSN...  
 
PF – Ótimo! Esse a gente não precisa aprofundar não... Outra questão que eu fiquei... Que eu marquei 
aqui... Quando a gente fala na planilha daqueles 10... Que depois você até me mostrou a sua relação 
de quais candidatos estaduais foram compensados... Pagos... 
 
MO – Pode estar nesses 10...  
 
PF – Sim! Não... Nesses 10... É...  
 
MO – Esses 10, pode ser esses 10 ou pode ser esses 10... (fala apontando para a planilha) Aí tem que 
procurar...  
 
PF – Só, porque tudo que a gente pesquisou no que a gente tinha acesso do DROUSYS e do MY WEB 
DAY, com ITALIANO não acha nada desses 10...  
 
MO – Pode ser então...  
 
PF – Não, a minha razão é justamente pela tua explicação... (06’00”) Porque não foi lançado para 
ITALIANO esses pagamentos... Como eles foram diretamente... “ASSUNTOS BJ”... Diretamente para 
candidatos estaduais? É que a gente não achou no codinome ITALIANO...  
 
MO – Esse é um cuidado muito grande que vocês deveriam ter... Em tese, não deveria ter nada 
ITALIANO...  
 
PF – Nos sistemas? 
 
MO – Nos sistemas... Porque? Quem paga não são esses? (Aponta para um documento) Então por 
exemplo... Não tem aqui 64 milhões que são de MAMERI? De ANGOLA?  
 
PF – Sim...  
 
MO – Então, em tese... Por exemplo: no MY WEB DAY deveria ter 64 milhões de reais alocados às 
obras que por um critério de rateio interno, bancaram essa conta...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – E aí não deveria ter “ITALIANO”... Agora eu sei que em alguns casos, pelo que eu vi, ele botava 
ITALIANO... Outros pode ter o usuário direto... (07’00”) Por exemplo: Pode aparecer ITALIANO... Eu 
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acho que talvez se o dinheiro foi para JUSCELINO ou para BRANI foi ITALIANO... Mas por exemplo: E 
se foi para GLEISI? Pode estar lá como “COXA” direto...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – E aí está nesses valores... Eu acho que tem uma mistura de coisas... Tem pagamentos...  
 
PF – Que não pode ser absoluto... Não vai estar uma relação absoluta do codinome...  
 
MO – Eu acho que...  
 
PF – Justamente pelo que eu lhe perguntei... A gente não tem esses 10 sob codinome ITALIANO... 
 
MO – Exatamente... Pelo que eu percebi do DROUSYS e do MY WEB DAY, alguns dos lançamentos 
feitos aqui, eram feitos pelo codinome ITALIANO, outros eram feitos pelo codinome de quem recebia...  
 
PF – Até um exemplo, a gente levantou que esses do BRANI estavam sendo como BENI...  
 
MO – É! BENI... Ou pode ser BENI, ou pode ser, como eu falei... Ou pode ser a GLEISI... Ou pode ser...  
 
PF – Que seria a beneficiária direta em algum outro lançamento...  
 
MO – (08’00”) Eu acho que você vai ter vários casos de tudo é que é tipo... Ai é que os e-mails fecham... 
  
PF – Para entender...  
 
MO – Que pode explicar... Aí tem que ir na data e ver... Talvez fazendo uma conjugação do que 
PALOCCI diz, do que está aqui, dos e-mails... E do DROUSYS...  
 
PF – O HILBERTO tem um conhecimento grande disso aqui, né? Se foi ele que alimentou...  
 
MO – HILBERTO é...  
 
PF – Mas ele teve... 
 
MO – HILBERTO me pareceu bem, bem maluco, viu? Depois... Eu acho que talvez deva tentar com 
FERNANDO MIGLIACCIO... Pelo que eu estou percebendo, as informações que eu consegui foi mais 
do FERNANDO MIGLIACCIO do que do HILBERTO... Inclusive FERNANDO tem um computador... Eu 
consegui alguns e-mails através do computador do FERNANDO...  
 
PF – Mas o senhor está falando... Porque? Por boa-fé? Ou por maluquice?  
 
MO – Por maluquice mesmo...  
 
PF – O HILBERTO tem problema de saúde?  
 
MO – Eu acho que HILBERTO já... Porque HILBERTO fez uma operação grande... Eu não acho que 
ele está... Está... Eu não acho que ele está nem comprometido... Ai você não... Ai eu acho que... Não 
dá pra dizer.... (09’00”) Entendeu? Mas eu acho que eu tenho conseguido as informações mais 
fidedignas...  
 
PF – De FERNANDO?  
 
MO – Para ajudar na minha colaboração do FERNANDO do que do HILBERTO...  
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PF – Bom saber...  
 
MO – E eu acho que pelo que eu entendi, essa planilha ficava com FERNANDO...  
 
PF – Eu achei ela com o FERNANDO...  
 
MO – É isso que eu estou dizendo... Eu acho que quem tinha... É provável quem lembre de alguma 
informação aqui seja FERNANDO... Mas é muito provável que a melhor fonte aqui seja olhar 
FERNANDO, tem que olhar DROUSYS, tem que olhar MY WEB DAY, e tem que olhar os e-mails... Eu 
acho que tem que olhar os quatro... Tem que pegar a informação que puder dele...  
 
PF – Nós fazemos assim mesmo... Corroborando tudo...  
 
MO – DROUSYS e... Se pegar DROUSYS... Agora tem que tentar novamente...  
 
PF – Pro limbo...  
 
MO – Por exemplo: no caso de JOAO SANTANA é que tem um problema enorme de período... Porque? 
(10’00”) Eu já expliquei isso em algumas ações penais... Por exemplo: JOAO SANTANA, quando eu 
dizia assim: “HILBERTO, o PALOCCI autorizou 10 milhões para JOAO SANTANA...” Esses 10 milhões 
eles podem ter sido liberados até 6 meses depois... Apenas o HILBERTO chegava para JOÃO: “JOÃO, 
já teve autorização para te pagar 10 milhões...” Ai o JOÃO sabia que ia ter 10 milhões... Agora, o 
pagamento se dava no tempo... Ou quando tinha recursos aqui no BRASIL em real, ou eventualmente 
quando o JOAO, em função do planejamento financeiro dele, pedia: “Olha, deposite lá...” Os 
pagamentos à JOAO SANTANA que está lá no DROUSYS como MARÇO de 2012, na verdade pode 
ter sido parte desses de 2011...  
 
PF – Entendi... Daí o JOÃO ficava seguro, né?  
 
MO – Aqui, a planilha representa o momento e o valor da minha comunicação com PALOCCI...  
 
PF – Do compromisso...   
 
MO – PALOCCI dizia: “Libere tanto...” Eu botava aqui... Esse valor aqui podia ser vários feitos... Aí o 
problema era com HILBERTO... HILBERTO e FERNANDO... Vários pagamentos em vários momentos 
do tempo...  
 
PF – Aham...  
 
MO – Inclusive se vocês verem aqui os e-mails, por exemplo: EL SALVADOR... Tá aqui... Um único 
pagamento aqui... De 5 milhões... Mas se vocês olharem os e-mails, vocês vão ver que foram mais de 
um... Vão ver que foi no tempo...  
 
PF – Inclusive a gente até viu no DROUSYS... 
 
MO – (11’39”) Imagine a situação de JOAO SANTANA, a seguinte: JOAO SANTANA tinha os créditos 
da campanha da DILMA, os créditos das campanhas de LULA, tinha os créditos das campanhas 
municipais, tinha os créditos da campanha de EL SALVADOR... Tinha os créditos que ele depois teve 
com a campanha de ANGOLA que ele acertava com o Diretor do país... Com a campanha do PANAMÁ 
que ele acertava com o Diretor do país... Na cabeça dele tudo vinha da ODEBRECHT... (12’00”) Então, 
ele... Eu acho que ele priorizava o recebimento... “Oh, me mande 10 milhões aqui...” Esses 10 milhões 
vinha da onde? Entendeu? 
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PF – Aham...  
 
MO – Então, tem que atentar para isso...  
 
PF – Especificamente... Eu acho que eu já perguntei, mas só para detalhar... Só se houver, para 
confirmação da pergunta... Nessas tratativas que envolviam o BRANI... Que sabia-se que era em 
benefício do LULA... Ele, o PALOCCI, lhe dava um grau de detalhamento que isso aqui era para o 
INSTITUTO? 
 
MO – Não! Ele dizia que era para sair da conta “AMIGO”...  
 
PF – Ele usava essa expressão? Ou ele usava “Isso é da parte do LULA”? 
 
MO – É...  
 
PF – “Isso é do LULA”?  
 
MO – É... Até por isso que eu abatia do saldo “AMIGO”...  
 
PF – Então o grau que ele dava era: “Isso é do LULA”...  
 
MO – É...  
 
PF – “Eu preciso de 2 milhões...” (13’00”) Para que? Você falava da onde tira? “Isso é do LULA...”  
 
MO – É... “Isso é do LULA...”  
 
PF – Era esse o acerto...  
 
MO – É... É...  
 
PF – Nunca houve...  
 
MO – Ou LULA ou INSTITUTO...  
 
PF – Nunca houve um pedido que desse... Digamos que tivesse algo de diferente, a ponto de: “Estou 
pedindo 1 milhão, tira lá do LULA, mas vai para...?  
 
MO – Não!  
 
PF – Não chegou a...  
 
MO – Não, ele não entrava nesses detalhes comigo... Ele mandava tirar: “Oh, é do saldo lá do NOSSO 
AMIGO... Tá? É do saldo do LULA... Do INSTITUTO... E o BRANI vai pegar...”  
 
PF – Tá! Tá... O BRANI pegava isso como? De fato? 
 
MO – Eu não sei...  
 
PF – Sabe quem? MIGLIACCIO?  
 
MO – Eu não sei... Não... Ele me dizia assim: “O BRANI vai acertar com o seu pessoal...” Aí o BRANI 
sentava com o FERNANDO e aí eu não sei como se acertavam... Nem procurava saber... Aí 
FERNANDO pode dizer...  
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PF – Desses pagamentos chegou a... A exemplo do que a MONICA e o JOAO faziam? De cobrar? Você 
saber que estava havendo cobrança... Pagou, não pagou esses... Houve algum? 
 
MO – Eu não me lembro não...  
 
PF – (14’00”) Não?  
 
MO – Não...  
 
PF – Tá...  
 
MO – Porque esse era um circuito mais fechado... Porque lembre-se do seguinte: MONICA não pedia 
diretamente a mim... Ou ela pedia a GUIDO ou ela pedia a PALOCCI... Ou muitas vezes ela pedia a 
DILMA, que pedia a GUIDO que pedia a mim, que falava com HILBERTO... Então...  
 
PF – Por falta de proximidade com o senhor?  
 
MO – Não, nunca teve... Eu nunca tive... Eu nunca tive relação com MONICA e JOÃO... Eu só conheci 
MONICA depois... Na verdade, pelo que eu entendo, a relação de MONICA e JOÃO sempre foi com 
LULA e com a DILMA... E eu acho que ela fazia pressão na DILMA e no LULA... Ela ou JOÃO... “Olha 
eu preciso ir lá, e...” E eles mandavam o PALOCCI e o GUIDO... 
 
PF – Para cobrar?  
 
MO – “Oh, você precisa resolver...” O GUIDO direcionava para mim e o PALOCCI...  
 
PF – Vocês saem do EDIFICIO ELDORADO mais ou menos quando?  
 
MO – (15’00”) Acho que 2011... Foi mais ou menos isso... 2011 ou 2012...   
 
PF – Mas vocês mantiveram ele ainda? Alguma coisa funcionando?  
 
MO – Eu acho que teve durante um período alguma coisa lá...  
 
PF – E quando vocês saíram inteiramente? Sabe me dizer?  
 
MO – Foi por isso... Eu não sei... A gente manteve... Teve e deve ter mantido alguma coisa... Mas que 
eu saiba, acho que a partir de... Com certeza a partir de 2013 não tinha mais nada... Porque?  
 
PF – É porque tem pagamento desses lançamentos do PROGRAMA B que a gente viu depois que era 
do BENI, que são entregas para o FERNANDO MIGLIACCIO, e que ele próprio fala que recebia no 
escritório para entregar para o BRANI no ELDORADO no final de 2013... Tá registrado...   
 
MO – Final de 2013? 
 
PF – 09/2013... Setembro... (15’46”) 11... Está na tabela... Deixa eu ver como é...  
 
MO – Não deve ser...  
 
PF – O e-mail mandando uma tabela com esse... 
 
MO – Mas será que ele não atrapalhou também? ELDORADO?  
 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 70 de 179 

 

PF – 27º andar...  
 
MO – Ah, não... 27º andar... Não, 27º andar era o ELDORADO...  
 
PF – Uma entrega...  
 
MO – O problema era que... Veja bem... Eu fico me pensando... Eu quando não tenho certeza, digo... 
Eu fico me pensando o seguinte: Eu não me lembro a data que eu mudei... Eu me lembro qual era o 
meu andar no ELDORADO e eu me lembro qual era o meu andar no outro... Será que FERNANDO 
lembra? Ou seja, ele deve ter dito ELDORADO e na verdade para ele... Eu não sei...  
 
PF – É que o registro é do DROUSYS... Do ELDORADO...  
 
MO – Então foi ELDORADO! Então pode ter sido...  
 
PF – É do DROUSYS...  
 
MO – Por isso que eu estou dizendo... Pode ter sido... Eu não estou...  
 
PF – Mas é só para deixar claro... Ficou funcionando uma parte no ELDORADO?   
 
MO – A mudança foi... Pode ter sido 2013... Eu posso estar enganado...  
 
PF – Tá... Tá... Mas isso a gente acha... Isso a gente levanta... Só para ver se confirmava fácil por outro 
meio...  
 
MO – É, isso não deve ser difícil...  
 
PF – Não... Tá... Deixa eu ver... (16’56”) E a gente ainda está sem o acesso do MY WEB DAY de 2013 
para frente...  
 
MO – Pelo que eu entendi, no MY WEB DAY a gente só conseguiu ter acesso a print, não foi?  
 
PF – É, o que a nossa perícia falou é: ele está um sistema espelhado que a gente pode entrar e consultar 
como se a gente tivesse usando até 2012/2013...   
 
MO – Que é os prints?  
 
PF – Não, a partir dessa data até a época que ele foi fechado ou que pararam de usar, aí é só arquivos 
gerados por usuários dentro do sistema... Do computador virtual... Digamos...  
 
MO – Mas aí consegue ter acesso à informação?   
 
PF – Só se foi gerada alguma coisa... Até 2012 a gente consegue ter acesso como se fosse o próprio 
MY WEB DAY... Se você por ITALIANO e só tirar os extratos, daí você tira... Isso a gente não tinha...   
 
MO – Na verdade eu sou, nesse ponto... Eu fiquei surpreso... Porque as informações que eu vi no MY 
WEB DAY não eram para estar no MY WEB DAY... Então na verdade tem uma confusão, porque até 
hoje é uma coisa que ninguém entende... Porque no MY WEB DAY, eu pelo menos, e acredito que 
muitos empresários achávamos que tinha um valor, um codinome alocado à um centro de resultado ou 
de projeto... Só! Daqui a pouco eu descubro que no MY WEB DAY botavam senha, botavam... Essas 
informações todas não eram para estar no MY WEB DAY... (18’14”) Porque você quebraria o CHINESE 
WALL... Essas eram para estar na... Então, por exemplo: HILBERTO não era para ter acesso ao MY 
WEB DAY... A equipe de HILBERTO não era para ter acesso à nenhum sistema, não era para trabalhar 
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com nenhum sistema, era só distribuição... Realmente as informações que tinham no MY WEB DAY 
vieram como surpresa... Eu acho que se eu tivesse... O que você puder achar no MY WEB DAY, parece 
que ele é um pouco mais preciso do que o DROUSYS...     
 
PF – DROUSYS... 
 
MO – Que é uma anotação meio de...  
 
PF – São os e-mails e os chats ne? 
 
MO – O MY WEB DAY, em tese, algumas pessoas checaram... Ou o responsável pelo centro de 
resultado... Ou quem... No caso do DROUSYS parece que era só a equipe do HILBERTO... Ninguém 
checou aquela informação que a equipe do HILBERTO escreveu... Ninguém sabia... No MY WEB DAY 
as pessoas mais ou menos sabiam o que tinha de informação... Algumas informações ali eram checadas 
por mais de uma pessoa...  
 
PF – Entendi... Mas ai as informações, digamos, desses pagamentos... O senhor está falando que mais 
pessoas além da equipe de HILBERTO checavam, são as pessoas lá daquele contrato, quem pediu...  
 
MO – É... Exatamente...  
 
PF – Aí, mas nesse caso, quem cuidava... Não ficava a cargo...   
 
MO – Não, eu não checava... Eu não checava, mas por exemplo, depois eu descobri que eu botei na 
petição, eu descobri no MY WEB DAY, que eu não sabia, os pagamentos para OLLANTA HUMALA...  
 
PF – Tá... 
 
MO – Foram os únicos... Na verdade, os únicos pagamentos na planilha ITALIANO que eu consegui 
identificar nos prints do MY WEB DAY, que eu recebi, foi para o OLLANTA HUMALA... 
 
PF – Entendi...  
 
MO – E aí eu mandei tudo para a PGR... Aí eu inclusive descobri no MY WEB DAY a conta bancária 
que foram feitos os pagamentos para o OLLANTA HUMALA...  
 
PF – Isso tem até aqui no nosso aqui, mas ele não é objeto das nossas... 
 
MO – Os únicos pagamentos no MY WEB DAY, os únicos pagamentos que eu consegui identificar como 
da PLANILHA ITALIANO, e consegui identificar qual foi... Vinculada aqui, foi OLLANTA HUMALA...  
 
PF – Foi esse? 
 
MO – Só... Porque apareceu lá: “CAMPANHA NACIONAL”... 
 
PF – Se eu lhe mostrar algo aqui o senhor consegue me... 
 
MO – Hoje eu já posso talvez ajudar, porque eu já estudei bem... O material...  
 
PF – Tá... (20’41”) Vamos lá... Eu tenho aqui... LAUDO 1577/2018... 
 
MO – Isso é o que? DROUSYS ou MY WEB DAY?  
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PF – Eles jogaram nos dois... LAUDO 1577/2018... Os pagamentos de 2009... É que ai, esses de 2009... 
Esses são 2009? Esse são lançados no seco, só no ITALIANO... Mas eles correspondem... Deixa eu 
ver... Quanto está o total aqui... Esse complementa com esse... Dá 2 milhões em 2009... Então não...  
 
MO – Esse daqui, 16... Vamos lá... 16... Se foi codinome ITALIANO... Sete... Setembro... Julho 2009... 
Isso aqui se foi aqui... Por exemplo, eu já elimino... Eu acho que tem cara de ter sido... Tem que olhar 
por exemplo meus e-mails da época com o ITALIANO... Mas provavelmente é isso aqui, né?  
 
PF – O 2009? E o que consta aqui, ô...  
 
MO – Provavelmente esses pagamentos aqui, via JUSCELINO DOURADO...  
 
PF – Até na referência, eles colocaram... “Referência tabela 3 – O responsável diretor de contrato da 
ação foi o diretor de abreviatura PN...” Que era do PEDRO NOVIS?  
 
MO – Ah, então pode ter sido aquela... Pode ter sido ainda aquele...  
 
PF – O saldo? 
 
MO – O programa passado... Lembra? Aquele ORIENTAL, PARAGUAI...  
 
PF – Sim...  
 
MO – Se era “PN”, era o programa passado... Era o PEDRO NOVIS...  
 
PF – É que naquele...  
 
MO – E aí bate, sabe porquê? Porque na verdade, é o seguinte: Na verdade eu estava usando um 
programa... Lembra aqueles, aquela primeira versão da planilha ITALIANO que cresceu um débito?   
 
PF – Aham... 
 
MO – Se está “PN”, com certeza não era eu ainda... E era o programa passado do PEDRO...   
 
PF – Mas então não seria o que está lançado aqui?  
 
MO – (22’40”) Não, seria aquele programa aqui... Aquele... Seria aquele... Aqueles valores... Volta lá 
aquele, você tava com a planilha lá... Aquela primeira planilha...  
 
PF – O de ANGOLA? É que esses são de 2007... Os pagamentos lançados...  
 
MO – Não, mas tinha um outro...  
 
PF – Tinha um outro... Tá aqui, peraí...  
 
MO – Que eu chamava “primeira...”  
 
PF – Sim, sim... Deixa eu achar aqui...  
 
MO – Você mostrou hoje até...  
 
PF – Esse aqui, ne? Peraí, deixa eu tirar da minha ordem aqui... Esse? 
 
MO – É! Então, por exemplo... “Saldo programa anterior”...  
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PF – Toda hora, vou travar... Pronto...  
 
MO – Não, acho que é coisa aqui... Antes desse 10 aqui...  
 
ADVOGADO – Não sei se é a mesma... Se tiver alguma coisa...  
 
PF – Eu acho que é a mesma... É!  
 
MO – Não... Eu acho que aí, veja bem...  
 
PF – É porque estão... Esses aqui eu acho que não são...  
 
MO – Não, esses são OLLANTA HUMALA... Esse é OLLANTA HUMALA... Tá claro! Aqui, ô... CAIXA...  
 
PF – Mas OLLANTA HUMALA é 2011...  
 
MO – Não..  
 
PF – Mas eu tenho os do HUMALA com as contas no exterior para frente aqui... Esse a gente não... 
Esse a gente não sabe se é...  
 
MO – Não, isso não é ITALIANO... Isso não é ITALIANO...  
 
PF – (24’04”) Tá... Sim...  
 
MO – “CAIXA”... Isso é coisa do ITALIANO...  
 
PF – Esse a gente nem achou vinculação aparente nos lançamentos do ITALIANO...  
 
MO – Mas porque botaram o codinome ITALIANO? Eu não achei isso como codinome ITALIANO... Tem 
certeza? 
 
PF – Veja se está lançado... É que o valor é bem menor do que... Tanto que é... Pequenas parcelas... 
Tiveram outros “italianos” menores... Não? Nenhum?  
 
MO – Pode ter alguma coisa local...  
 
PF – Eu já tinha achado até... Mas era bem mais antigo... Parlamentar...  
 
MO – Mas veja bem...  
 
PF – Aí é outra coisa...  
 
MO – Mas veja bem... Veja aquela coisa que eu falei... Pode ser o crédito, a obra... Alocado a obra... 
Que não tem a ver com o... 
 
PF – Entendi...  
 
MO – Entendeu? 
 
PF – Entendi...  
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MO – Agora, o que eu digo é o seguinte: Se foi “PN”, era mais ou menos da época que “PN” era... Por 
outro lado, 2008 tinha ainda uma transição entre eu e PEDRO... Então pode ser que seja isso aqui...  
 
PF – Lançado ainda lá no...  
 
MO – E HILBERTO ainda botou “PN”... Entendeu?  
 
PF – Isso foi o que eu pensei ser possível...  
 
MO – Pode ser possível também... Pode ser possível... Como eu fiz a transição com PEDRO entre 2008 
e 2009... Então se é 2008 e 2009, ele pode ter botado PEDRO... E na verdade fui eu, entendeu?  
 
PF – Aham...  
 
MO – (25’17”) Pode ter feito isso... Pelo que está dizendo, tem cara de ter sido isso aqui, entendeu? 
  
PF – É, aparenta ser... Até porque está... Está uma programação de 500 mil bem certinha... Bate com... 
Esse não está com a data...  
 
MO – É, agora...  
 
PF – Não tá com a data... Só tá 2009... Mas tá para fim... Tá para segundo semestre...  
 
MO – Vocês talvez me ajudem a entender uma coisa... Porque eu estou tentando trabalhar as 
denúncias... A colaboração... Na verdade o que que acontece? As duas contrapartidas principais, já 
teve denúncia... Que é a do “REBATE DE ANGOLA”, que está no STF... E o “REFIS DA CRISE” que tá 
lá... As outras... Não teve ainda a denúncia do assunto do GUIDO, que ai PALOCCI não tem a ver... 
Que é o assunto aqui de...  
 
PF – 2012... Daí para frente...  
 
MO – 2012... Quer dizer, em relação a PALOCCI, as duas contrapartidas assim, contrapartidas mesmo, 
era REFIS e MAMERI... E ANGOLA... Já teve as denúncias... As denúncias estão ai para serem 
aceitas... Ainda não foram aceitas... Quer dizer, a denúncia do REFIS foi aceita, mas agora foi para o 
STF... Ou melhor, estão levando para a JUSTIÇA ELEITORAL... As outras, em tese, eu não consigo 
enxergar como eles vão fazer uma denúncia porque não foram uma contrapartida específica... Foi de 
uma conta geral... Aí, eu... Para entender, é o seguinte: na verdade, o que eu achava importante é pegar 
essa lógica aqui para reforçar a denúncia do REFIS e do REBATE DE ANGOLA... É porque eu não sei 
se isso aqui, à essa altura do campeonato, ajuda alguma coisa... Entendeu?  
 
PF – É porque... Teve até... Eu até estou com uma pendência para a instauração de inquérito para 
apurar algumas pendências de alguns pagamentos soltos aqui... Então, antes de instaurar eu quero até 
utilizar a sua oitiva para... Até com o que o PALOCCI já falou e a gente já levantou... Exatamente mapear 
o que que ainda pode ser feito do ponto de vista criminal com alguns beneficiários e alguns 
pagamentos... Entendeu?  
 
MO – É que... Na verdade... 
 
PF – Eu estou bem ciente da dificuldade...  
 
MO – Na verdade, eu tenho... A gente tem... Eu tenho... Eu já expressei isso no... O seguinte: Eu 
defendo que a ilicitude... Aqui tinha uma ilicitude, a meu modo de ver, de CAIXA 2... Ou no caso de 
LULA, comprova a ilicitude de LULA... Por exemplo, o fato de LULA ter recebido no INSTITUTO, para 
mim comprova uma ilicitude dele... Aqui serve para comprovar... Mas a ilicitude para mim estava nos 
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acertos... Não estava nos pagamentos... Porque que eu estou dizendo isso? Eu mostrei aquela planilha 
com várias pessoas que receberam dinheiro da planilha ITALIANO...  
 
PF – Aham...  
 
MO – (28’05”) Esse pessoal não tem a menor noção do porquê que eu tinha um acerto com o 
PALOCCI...  
 
PF – É, mas não são nem eles os investigados aqui...  
 
MO – É, então, por exemplo... Porque, aí, eu acho o seguinte: porque tem que ter cuidado para não ter 
dois pesos e duas medidas... Eu vi uma ação recente do MENINO DA FLORESTA...  
 
PF – Dos VIANAS...  
 
MO – MENINO DA FLORESTA é JORGE VIANA... Pô, eu mandei já um e-mail... Tem lá o valor do 
pagamento, a data... Tem tudo... Tá? JORGE VIANA, ele não sabia como era o acerto... Agora, o valor 
dele ele sabia que estava sendo abatido de uma conta que eu tinha com o PALOCCI... E o SUPREMO 
decidiu ir para a JUSTIÇA ELEITORAL... E depois até parece que... 
 
PF – Arquivaram? 
 
MO – Arquivaram... Aí, pegam a GLEISI... Que em tese é absolutamente a mesma coisa... A GLEISI 
não sabia, e na verdade ela recebeu dinheiro da planilha ITALIANO porque o marido dela sabia, e depois 
o próprio... Ela foi pedir a DILMA... Que eu acho que pediu a GUIDO e botou no meio do valor de JOAO 
SANTANA em 2014... E ela recebeu... E qual o critério para ela estar sendo acusada de corrupção e o 
JORGE VIANA estar sendo... O que eu digo é o seguinte: Pelo menos... Não dá para usar dois pesos e 
duas medidas... Ou aqui todo mundo... O que eu acho que aqui todo mundo não é responsável... É 
responsável pela ilicitude do CAIXA 2 ou todo mundo é responsável por corrupção... O que não dá é 
para dizer que alguém que recebeu aqui é JUSTIÇA ELEITORAL e outro é corrupção... Entendeu? 
Então... Esse cuidado...  
 
PF – Eu entendo a tua preocupação... A gente tem a mesma preocupação... Só que eu não estou 
apurando todos os beneficiários aqui...   
 
MO – Isso vai ficar evidente... Eu sou obrigado a me defender... Quando eu fiz a defesa lá do REBATE 
DE ANGOLA... A denúncia veio do STF... Eu fiz a minha defesa prévia... Na defesa prévia, eu disse: 
olha em relação a contrapartida de ANGOLA, ok... Eu corroboro... Tá aqui todas as minhas provas de 
corroboração... Em relação a GLEISI, eu disse: isso aqui para mim é exaurimento... Inclusive isso é a 
mesma coisa para mim do que aconteceu com JORGE VIANA...  
 
PF – É... O senhor está correto... Você está se defendendo...  
 
MO – Porque aqui...  
 
PF – Até porque ao senhor está sendo computada corrupção por esse outro...  
 
MO – É... Para mim... Para mim vai ficando... Não vai fazer muita diferença...   
 
PF – Porque o senhor vai aceitar tudo que lhe for imputado...  
 
MO – (30’35”) É que para mim chega um momento em que, veja bem... Eu até vou ter os processos 
suspensos porque vai atingir a pena... Mas para mim...  
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PF – Já vai atingir?  
 
MO – Vai atingir... Só ainda não porque eu estou recorrendo de algumas coisas... Mas por exemplo, o 
que que acontece... Para quando eles imputam de corrupção, para mim eles dizem o seguinte... “eu 
falei com a...” Eu não falei nada com GLEISI... Ai eles começam...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – Eles começam a criar um fato que não houve... E que vai contra inclusive os meus e-mails... 
Contra a prova de corroboração... Então, eu acho que tem que ter um cuidado em relação a isso... 
 
PF – Isso o senhor pode ter certeza que eu e a equipe temos...  
 
MO – É... Entendeu?  
 
PF – Porque eu sei... Eu sei... Desde a investigação inicial do PALOCCI, tive cuidado de como imputar 
a corrupção, sabendo... Eu já tinha mais ou menos ideia de como era complexo o ponto de relação e 
como não havia vinculação específica de tudo...  
 
MO – É...  
 
PF – E como de fato não há... Inclusive a regra é não haver...  
 
MO – É... Para não haver...  
 
PF – Exato...  
 
MO – Exatamente isso... Então na verdade... Eu acho o seguinte... Aqui para o meu modo de ver, esses 
pagamentos aqui são a comprovação do ilícito que houve... Então quer dizer, o fato de que LULA 
recebeu no INSTITUTO tantos milhões para mim é uma comprovação de que ele sabia... E os e-mails 
comprovam... De que houve esse acerto geral e que ele se beneficiou desse acerto geral... No caso 
dele é até mais grave porque não é nem campanha política... Porque quando vai para uma GLEISI ou 
JORGE VIANA é CAIXA 2... Mas no caso do INSTITUTO LULA não é CAIXA 2... E aí até eu dizia: aí é 
mais grave ainda... Mostra o seguinte... O fato de eu estar tirando daqui um pagamento oficial... Porque 
o pagamento oficial vai estar registrado numa planilha dessa? Entendeu? Então para mim... Aqui é a 
prova...  
 
PF – Nós estamos com o mesmo raciocínio aqui...  
 
MO – Mas o que eu digo é o seguinte... Talvez... É o que eu digo... Eu não sei se achar... Eu pelo menos 
teve um momento que eu desisti de começar a conciliar... 
 
PF – Achar tudo...  
 
MO – Eu não consegui... Até... Para vocês terem uma ideia, o seguinte... Vocês vão... Eu fui tão 
cuidadoso na minha delação, que é o seguinte: se você ler aqui no DROUSYS, eu vou dizer 
exatamente... É importante você ler para você ver como era o meu raciocínio... Eu tentei ter as 
informações... Aqui ô... Lê isso aqui... O ANEXO 6... Para você ver a minha lógica... Quando eu recebi 
da empresa as informações para eu fazer a minha colaboração, eu não entendi as informações do 
DROUSYS... E eu... Chegou um momento em que eu desisti... (33’25”) Ai o que que eu fiz? Eu botei... 
Eu não assumi como prova de corroboração minha, as informações do DROUSYS...  
 
PF – Entendi...  
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MO – Eu disse o seguinte: ô, a empresa vai fornecer essas informações e eu estou à disposição para 
esclarecer... Mas eu, em nenhuma anexo meu, eu coloquei a informação do DROUSYS como uma coisa 
que eu estava entregando como forma de colaboração...   
 
PF – Você não o dominava, né? 
 
MO – Eu não o dominava e eu achei algumas inconsistências, entendeu? Eu acho que tem muita coisa 
importante e útil que se você fechar... Por exemplo: eu não tinha acesso ao meu computador... Hoje, 
quando eu tenho acesso ao meu e-mail, eu vou no e-mail, vou no DROUSYS...  Ai por exemplo: o 
assunto do OLLANTA HUMALA... Pô, tá lá... Eu pego uma informação de um print do MY WEB DAY... 
Do DROUSYS... Então, eu vou... Mas isoladamente, eu tive o cuidado de não assumir isso como uma 
prova minha...  
 
PF – Entendi... Entendi...  
 
MO – Então, eu foco...  
 
PF – Entendi... Mas por isso, até por isso a minha pergunta... Se o senhor tem capacidade de vincular... 
Pode ser, mas não vinculo... É só isso que eu estou passando para passar rápido sobre esse laudo...  
 
MO – Não, eu não consigo... Nunca... Alguns eu acho que dá, outros não...   
 
PF – (34’41”) Entendi... Vamos só passar...  
 
MO – Por exemplo... No caso de JOAO SANTANA, uma atenção que vocês devem ter é o seguinte... 
Eu vi isso no DROUSYS... Eu vi nas informações do DROUSYS, e inclusive isso está lá na denúncia 
das sondas... Que é... Os pagamentos a JOAO SANTANA... No DROUSYS tem uma coluna... Tá aqui 
o pagamento... FEIRA... E tem uma coluna que diz assim: ITALIANO... Mas nessa mesma coluna 
ITALIANO, tem metrô PARANÁ, metrô PANAMÁ... Então, eles misturaram na denúncia das sondas que 
acusam que JOAO SANTANA recebeu dinheiro das sondas... Pagamentos feitos a JOAO SANTANA 
decorrentes dos acertos que meu diretor lá acordou de apoiar a campanha do PANAMÁ... Que não tem 
nada a ver...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – (35’34”) Então, quando você for olhar os pagamentos de JOAO SANTANA que estão no 
DROUSYS, dê uma olhada nessa coluna... Porque ela provavelmente vai estar ANGOLA... Parece que 
foi gasto... Que se deu para JOAO SANTANA quase uns 40 milhões... Para a campanha de ANGOLA... 
Não foi acertado por mim... Os e-mails até mostram... Eu até selecionei alguns e-mails... Como foi  essa 
história... Teve para a campanha do PANAMÁ... Os e-mails até mostram... Eu até selecionei alguns e-
mails... Como foi essa história... Teve para a campanha do PANAMÁ, que não teve nada a ver com 
isso... E teve para a campanha da DILMA... Então, em 2013 e 2014, tem pagamentos para JOAO 
SANTANA dessas 3 fontes: CAMPANHA DA DILMA – que é comigo... CAMPANHA DO PANAMÁ – que 
não é comigo... e CAMPANHA DE ANGOLA – que não é comigo... E parece que o DROUSYS, ele de 
certo modo... Ele bota que seria a FEIRA, mas diz qual é a...   
 
PF – Origem, digamos assim... Do acerto...  
 
MO – A origem... Exatamente...  
 
PF – Do empenho... Entendi... Só para seguir nessa lógica... O que o senhor conseguir identificar... 
Aliás, falar: esse é desse... Aí por exemplo: eu tenho pouca informação de um lançamento que dá 8 
milhões, tem beneficiário com codinome que está lançado lá como ITALIANO e em teoria bate o valor 
com essa primeira solicitação de 2010...  
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MO – BRASKEM, né?  
 
PF – BRASKEM, “programa verbas”, “CP BOTA...”  
 
MO – É... Isso eu não sei, mas por exemplo... BRASKEM – ITALIANO deve ser provavelmente...  
 
PF – Porque daí casa... Casaria os 8 milhões com... 
 
MO – Aqui veja bem! BRASKEM... Nessa data de 2010... Com certeza é o REFIS DA CRISE...  
 
PF – É aquilo que o senhor estava explicando antes... Já havia entrado o valor... 
 
MO – Exatamente... 
 
PF – Ele achava que o valor não estava sendo quitado... Mas ele tava sendo gasto aqui já...  
 
MO – Aqui na verdade para mim é uma prova do dinheiro do REFIS DA CRISE que saiu da planilha 
ITALIANO pela BRASKEM...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – Para mim isso aqui é uma prova... Essa sim... Para mim é claro...  
 
PF – Aham...  
 
MO – Lógico que eu tenho que explicar que na cabeça do GUIDO... 
 
PF – Esse dinheiro não tinha entrado...  
 
MO – Não tinha, mas é uma prova que saiu dinheiro da BRASKEM para a planilha ITALIANO... O que 
é que eu estou buscando? Agora... Tentando achar na BRASKEM... Eu estou tentando achar o fluxo do 
dinheiro dentro da BRASKEM... Como esse dinheiro saiu da BRASKEM e foi parar nessa conta de 
HILBERTO...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – (37’46”) Isso que eu estou tentando buscar dentro da BRASKEM... Estou tendo dificuldade, mas 
eu estou tentando...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – Mas isso para mim é uma prova... Por exemplo: É uma prova importante para o REFIS DA 
CRISE...  
 
PF – Tá...  
 
MO – Mas infelizmente eles não usaram...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – Esse “gap” que eu estou tentando...  
 
PF – Fechar...  
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MO – (38’00”) Fechar...  
 
PF – Preencher, aliás... Tá só para... Só para fins do registro do áudio... A gente falou dessas duas 
tabelas... É a tabela 3 e agora a gente acabou de falar da tabela 4 do LAUDO 1577... A gente vai falar 
da tabela 5... ITALIANO e aqui, ô... “Referência a conta CP0210... EVENTO BJ – BJ...” 16.200... 
Guardaria com esse 16 aqui...  
 
MO – Para mim... Para mim... Isso aqui é uma boa prova... Por exemplo: “EVENTO BJ-BJ”... Aqui veja 
bem... CODINOME ITALIANO... “Evento BJ – BJ...” Quer dizer o seguinte... Tudo leva a crer... Que seja 
a planilha ITALIANO... E que seja dos valores que o BJ estava empenhando... Por conta da planilha 
ITALIANO... Então...  
 
PF – Seriam esses... Digamos aqui...  
 
MO – Que seria ou parte desses 15... Ou parte desses “ASSUNTOS BJ” aqui... Que é a maior parte dos 
débitos... Que se você pegar o 10... Veja o seguinte: “ASSUNTOS BJ...”  
 
PF – É o que eu acabei... Eu perguntei a pouco antes... Eu não encontrei esses 10...  
 
MO – Se vê, provavelmente esses aqui...  
 
PF – É que tem o de cima... 16...  
 
MO – Que pode ser também...  
 
PF – Pode ter sido usado...  
 
MO – É...  
 
PF – Ele guarda... Esse, em especial, ele guarda bastante...  
 
MO – É que na verdade, a data... ô...  
 
PF – É que na verdade: JULHO, AGOSTO e SETEMBRO são na verdade os pagamentos...  
 
MO – É...   
 
PF – E seriam 16... 
 
MO – Então deve ser esse...  
 
PF – Pelo sistema e 4 foi bônus... Então, não estaria aqui?  
 
MO – Não, mas veja bem...  
 
PF – O bônus oficial? 
 
MO – É que aqui é... JULHO, AGOSTO e SETEMBRO... Justamente... Esses 16... Tá certo... Não! O 
bônus oficial foi acerto... Não vai estar...  
 
PF – Não vai estar lançado aqui, né?  
 
MO – (39’41”) Não vai estar lançado aqui...  
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PF – Tá... Então...  
 
MO – Vai estar... Aqui vai estar lançado que foi gasto 4 milhões com a planilha ITALIANO...  
 
PF – Contar para o acerto global.... E depois...  
 
MO – Exatamente... Com certeza, isso aqui parece ser isso...  
 
PF – Aham...  
 
MO – Esse 16 parece ser isso... Ô, a data bate... JULHO, AGOSTO e SETEMBRO... Entendeu? 
“ASSUNTOS BJ”, quer dizer... Aqui esses 16 com certeza foi pelo JUNIOR... EVENTO BJ-BJ... Então 
deve ter sido isso... E aí, você... E agora para onde é que foram esses valores... Quem sabe, né?  
 
PF – É... Eu tenho um... É, mas é igual... Eu tenho depois um e-mail que fala... 
 
MO – Eu não vejo razão... Eu não vejo razão para ele botar, por exemplo... Se fosse JOAO SANTANA... 
Ele não botaria “EVENTO BJ-BJ”... Para mim, “EVENTO BJ-BJ”, para mim eram gastos de campanha 
que eram pedidos e coordenados por JUNIOR... E que foram descontados da planilha ITALIANO e por 
isso está planilha ITALIANO... Para mim é natural essa dedução, entendeu? E bate justamente com o 
16 que está aqui...  
 
PF – Tá... Mas poderia não... Poderia só ter vinculação com o BJ para ele saber da onde tirou...  
 
MO – (40’57”) Ah, sim... Isso na verdade... Isso com certeza foi gente que pediu a BJ... Pediu a BJ... 
Naquela linha... E ele não tinha nenhum interesse em atender... E ele conseguiu direcionar para a 
PLANILHA ITALIANO... Então, isso aqui para mim, por exemplo, é o típico CAIXA 2 puro... Para essas 
pessoas...  
 
PF – Sim...  
 
MO – Essas pessoas estavam sabendo que estava recebendo...  
 
PF – Um recurso por fora...  
 
MO – Da ODEBRECHT... Um recurso por fora... De uma conta... De uma relação que a ODEBRECHT 
tinha com o PT...  
 
PF – Com o PT...  
 
MO – Coordenada por PALOCCI...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – E aí, provavelmente... Essas pessoas, o seguinte... Porque eu digo BJ... Por mais que tivesse 
acertado com JUSCELINO... Como quem na verdade, como quem era o “LE” que lidava com os 
políticos... Provavelmente, era BJ que ia atrás das pessoas para combinar... Ou alguém dele... Para 
combinar os diversos pagamentos... Ou os dele... Alguma coisa... Entendeu? Para mim, 16 aqui... Data 
bate... Evento BJ-BJ... PLANILHA ITALIANO...  
 
PF – O senhor lembra quanto o PALOCCI pediu para o JOAO SANTANA na campanha?  
 
MO – (42’12”) Tá aqui... JOAO SANTANA... Tá é separado, né?  



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 81 de 179 

 

 
PF – É... Mas ai... Os lançamentos específicos de FEIRA só pode ter sido em 2011... 
  
MO – Não, mas ai... Ai é que está... Não tinha... Não tinha... Por isso que eu estou dizendo... Eu acho... 
Pelo que eu estou aqui... Eu não estou certo... É muito provável que a gente só tenha pago para JOAO 
SANTANA no que tange a 2010... Lembra o que eu falei? A gente não participou muito da campanha 
de 2010... 
 
PF – Lembro... 
 
MO – Então é provável que a gente só tenha pago a JOAO SANTANA esse SALDO DO EVENTO... Eu 
não duvido nada... A gente não entrou aqui... Eu acho que ele não ia usar... Eu não acho que ele ia 
usar... Eu não acho que ele iria usar JUSCELINO para FEIRA... PALOCCI pode confirmar... Talvez 
PALOCCI possa confirmar... Eu acho que nenhum pagamento a JOAO SANTANA foi feito através de 
JUSCELINO... Pagamento a JOAO SANTANA, HILBERTO e FERNANDO fechavam diretamente com 
MONICA...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – (43’12”) Então, isso se confirmando, realmente tudo que a gente pagou a JOAO SANTANA para 
2010 foi feito em 2011...  
 
PF – É porquê... Ele fala... Deixa eu achar o que ele fala... Ele fala que... Que teve um pedido em 2010... 
 
MO – Que pode ter sido pago em 2011... 
  
PF – Entendi... Mas ele fala também que teve um pedido para quitar despesa...   
 
MO – Mas aí deve ter sido através de JUSCELINO... Então ele vai ter que dizer que algum desses 
valores que JUSCELINO foi...  
 
PF – Foi para eles... 
  
MO – Foi para FREIRA... 
 
PF – Me chama a atenção especificamente desses 16...  
 
MO – Eu não nego... Eu não nego que quando JUSCELINO... Por exemplo: solicitado em 2009, 
JUSCELINO... 10 milhões... Pode ser que esses 10 milhões possam ter chegado lá para HILBERTO e 
falado: olha isso é para MONICA... Pode ter sido... Mas...   
 
PF – Entendi... É que o que me chamou a atenção...  
 
MO – Isso o FERNANDO deve lembrar...  
 
PF – Vamos ver... Eu já falei com ele e ele não foi muito...  
 
MO – O FERNANDO ?  
 
PF – Ele não foi muito de... Ele só preenchia e quem sabia era o senhor... Mas enfim... Ele vai ser 
reinquirido... Não vou discutir isso agora...  
 
MO – Mas ele sabe que ele contatou o JUSCELINO... Então ele sabe se o JUSCELINO disse que era 
para a MONICA... Ele sabe...  



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 82 de 179 

 

 
PF – Vamos... Enfim... Ele vai ser reinquirido... O que me chamou a atenção aqui...  
 
MO – Por exemplo, no meu e-mail pode dizer também...  
 
PF – À época...  
 
MO – À época... Aí que eu estou dizendo... Tem que olhar à época...  
 
PF – Deixa eu lhe mostrar, doutor MARCELO... Desses 16... Tudo leva a crer que... Pode ser esses 
16... Só que desses 16...  
 
MO – Desses 16, uma parte pode ser para MONICA...  
 
PF – Então... Isso... Isso que eu quero falar... O que chamou a atenção num e-mail do DROUSYS é 
que... Em JULHO, antes do primeiro pagamento, o FERNANDO fala para a... TULIA é a... MARIA 
LUCIA... “Tive uma reunião com o representante do ITALIANO e ficou estabelecido o seguinte 
cronograma para o desembolso de 10 milhões...” 
 
MO – Então, aí...  
 
PF – Pagaram 10 milhões no mesmo local...  
 
MO – Ah, pode ter sido...  
 
PF – 10 milhões para uma mesma pessoa... Me parece que não houve pulverização de...  
 
MO – Não, mas aí... Veja bem... Eu sempre soube que MONICA recebeu em SALVADOR...  
 
PF – Sempre? 
 
MO – Não foi isso que eu ouvi ela falar?  
 
PF – Eu acho... Ela inclusive fala que recebeu em SÃO PAULO também...  
 
MO – Em SÃO PAULO?  
 
PF – Em SÃO PAULO também... Fala... Fala... “Eu recebi em SALVADOR... Recebi em SÃO PAULO...”  
 
MO – Peraí... Eu tenho um anexo aqui de JOAO... Deixa eu ver aqui...  
 
PF – Veja se acha para mim... Onde é que ele fala que pediu dinheiro para a campanha de 2010... Ai... 
Porque ele fala do... Ele fala que ele pediu depois um... Restos a pagar... Tá no final da frase... Taí? 
“Mas o senhor...” Não, não... Esse é o MARCELO...  
 
MO – Quando é essa data? É 2009, quando?  
 
PF – Esses aqui? É JULHO de 2010...  
 
MO – Hum?  
 
PF – Esses são JULHO de 2010...  
 
MO – É JULHO de 2010... Não, daí você está falando de 2010...  
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PF – Tô falando de 2010...  
 
MO – Tá... 2010...  
 
PF – Pode ser JUNHO ou JULHO... Pode ser um pouco antes...  
 
MO – E não é ITALIANO-AÇO ai não?  
 
PF – Não porque tem o AÇO depois... Tem lançado...  
 
MO – É... Aqui ô... JULHO... Tá vendo... Foi aquele e-mail que eu te mostrei... Então, ele pediu 20 
milhões até OUTUBRO... Isso aqui...  
 
PF – Aqueles 20...  
 
MO – 20 milhões... Que faz parte o 16... “Incluindo os últimos 10 que você acertou com JUSCELINO 
até agosto...” Ou seja: 10 até agosto e 10 até outubro... Pode... Não! “Depois ele vai me passar um 
saldo do FREIRA...” Ah, isso pode ser... Nesse 20 pode ter alguma coisa de FEIRA... Mas na minha 
opinião, eu acho... Que se é alguma coisa desses 16... Era do FEIRA... O JUSCELINO devia ter dito... 
Não tem porque JUSCELINO não dizer para FERNANDO: “olha essa parte é para o FEIRA...” Entendi... 
E MONICA? MONICA não diz? 
 
PF – Ainda está no ROL para ser ouvida... Porque esse aqui inclusive era até numa agência de 
publicidade... Esse endereço aqui...  
 
MO – (47’43”) A informação que eu tenho é essa aqui... Que foi... Que teve... Pagamentos...  
 
PF – Acharam? Ali no de cima? 2010? Não é isso aqui? Não... Peraí... Agora não lembro se ele falou 
ou se a gente não reduziu... Não... Ele só fala: “Pedidos dele para MARCELO para a campanha 
presidencial do PT em 2010...” Até que não está errado...  
 
MO – Você veja o seguinte... Por isso que... Lendo os e-mails, para vocês verem que até como na 
época, era já confuso esse assunto... Veja esse e-mail, ô... Era um e-mail de JULHO de 2007... Ai o... 
Era BONUS... “Avise a VACA que parte é de FILIPPI...” 
 
PF – JOSE DI FILIPPI? 
 
MO – Ou seja, então provavelmente se referindo a esse bônus aqui...  
 
PF – O oficial...  
 
MO – É...  
 
PF – Ele era tesoureiro da campanha...  
 
MO – “Que vai cuidar do oficial da moça... E já está avisado... Me disse que não é das contas dele...” 
Aí eu falei: “Avisa FILIPPI e peça para ele avisar JUSCELINO para não se perder... E abatemos do 
saldo do ITALIANO...” Quer dizer, não era dos acertos de JUNIOR, era do meu acerto... Entendeu?  
 
PF – Aham...  
 
MO – Então, provavelmente esse bônus aqui... Uma parte desse bônus foi para a campanha de DILMA 
e provavelmente... Uma parte... Não duvido que uma parte desses 16 foi para JOAO SANTANA...  
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PF – Entendi...  
 
MO – Mas isso a MONICA vai poder confrontar esses 16...  
 
PF – Sim...  
 
MO – Provavelmente... Se... Olhando essa planilha aqui... MONICA pode ter recebido uma parte desses 
8... Uma parte desses 16...  
 
PF – E depois...  
 
MO – E depois aqui...  
 
PF – Aqui é ela com certeza? 
 
MO – Aqui não está parecendo... Porque aqui está deixando claro que é “ASSUNTOS BJ” e “900 via 
bônus”...  
 
PF – Até por aqueles e-mails que você falou, são candidatos diferentes...  
 
MO – É...   
 
PF – São compromissos estaduais que o BENEDITO conseguiu abater daqui...  
 
MO – Então eu acho que para mim ou é 16 ou esse 8 aqui...  
 
PF – (50’00”) Tá... Beleza... Deixa eu passar... O “10”... Lembra que eu lhe perguntei no começo desse... 
Que eu não encontrei... Aliás, a perícia não encontrou esses “10” no DROUSYS vinculado ao 
ITALIANO?  
 
MO – É que é “ASSUNTOS BJ”...  
 
PF – E até pelo que o senhor me mostrou seria...  
 
MO – Seria para vários candidatos... 
 
PF – Não houve vinculação expressa... 
 
MO – Provavelmente não...  
 
PF – Não houve nem tratativas com os interlocutores diretos dele como JUSCELINO nos outros casos?  
 
MO – Exatamente... Houve um alinhamento, se descontou, o PALOCCI avisou... A gente avisou... E 
pronto... E a gente se acertou diretamente com aqueles que eu botei aqui...  
 
PF – Porque depois eu vou... Como eu lhe disse... Eu vou pegar uns trechos do que ele fala para 
rebater... Ele atribui, aqui em 2010 já... A BRANI como o interlocutor dele...  
 
MO – BRANI... Veja bem... Vamos lá... BRANI era o interlocutor dele... Tá vendo? Para passar a 
mensagem...  
 
PF – É que ele fala que... BRANI e JD não atuaram juntos para a mesma função... Nem juntos para... 
Digamos...  
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MO – Peraí, que eu acho o seguinte: veja bem... Aqui é um exemplo claro... Ele deve estar também se 
esquecendo... Já tinha e-mail meu para BRANI... Então, nessa época...  
 
PF – Tinha BRANI...  
 
MO – O secretário dele, digamos assim, o assessor dele para a comunicação era o BRANI... Mas fica 
evidente que pela planilha e pelos meus e-mails, que nessa época quem tratava de dinheiro ainda era 
o JUSCELINO... Veja se PALOCCI não lembra o seguinte: O BRANI entrou... Começou a assumir o 
papel de chefe de gabinete, assessor do PALOCCI... Mas eu acho que pela relação antiga a questão 
do dinheiro o JUSCELINO ainda terminou até...  
 
PF – 2010?  
 
MO – Até 2010...  
 
PF – Tá... Depois eu lhe... Ele fala que 2010 não...  
 
MO – Bom, mas não é o que está aqui... Não é o que está nos e-mails e não é o que está na planilha... 
E talvez ele não lembre né?  
 
PF – É, a gente está trabalhando com uma... Ninguém pode dar certeza quanto a...  
 
MO – Mas fica evidente aqui que eu estou falando com BRANI... Mas na hora que está falando sobre...  
 
PF – O senhor poderia não saber que já era o BRANI quem tratava? 
 
MO – Podia... Podia...  
 
PF – Essa dúvida que ele até atribui ao senhor... Ele acha que o senhor pode nem saber que quem já 
estava tratando de dinheiro era o BRANI...  
 
MO – Eu achava que era JUSCELINO, porque tá aqui JUSCELINO... E tá aqui JUSCELINO...  
 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 3 A 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 3 B 

 
 
MO (0'00'') JUSCELINO. Agora... 
 
PF – É que no começo da investigação a gente... 
 
MO - Agora... 
 
PF - Investigou o JUSCELINO... 
 
MO – É, mas os e-mail também dizem JUSCELINO. 
 
PF - Dizem, dizem... 
 
MO - Mas pode ser que, na verdade o BRANI pode ter chegado e "ó vim aqui, não é mais o BRANI..." 
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PF - Entendi. Mas também ninguém ia falar pro senhor num e-mail, não mais o BRANI que cuida, não 
é mais o JD que cuida, é o BRANI... 
 
MO –Não, não... 
 
PF – Assim, o JD era a pessoa do PALOCCI que cuidava do dinheiro? Foi JUSCELINO... 
 
MO – E depois foi o BRANI... 
 
PF – Isso, é que ele fala, aí é questão temporal que ele fala que dez já era BRANI... 
 
MO – Oh, eu tenho uma vaga lembrança, talvez até... As vezes até a gente se engana, mas eu acho 
que o BRANI entrou e as questões de entrega e acerto de dinheiro, por algum tempo mais... 
 
PF – Ficaram em... 
 
MO – O JUSCELINO que já não trabalhava mais com o PALOCCI... 
 
PF – Sim... 
 
MO – Apoiou PALOCCI. E que eu acho que na questão de dinheiro o BRANI só entrou mais à frente. 
 
PF – É que o que ele fala, justamente, é que "JUSCELINO não trabalhava mais para mim por isso ele 
não cuidaria disso"... 
 
MO – Isso é ver... A lembrança que eu tenho é que JUSCELINO fez esses últimos acertos com a equipe 
de HILBERTO, sem trabalhar mais pro PALOCCI, ele trabalhava pra ESTRE... 
 
PF – Entendi... 
 
MO –Mas ele ainda fez os últimos acertos, talvez até pro PALOCCI botar BRANI no meio ganhar 
confiança não sei... 
 
PF – Tá... 
 
MO - E, é o que me lembro, é o que tá aqui, é tá aqui, agora... Pode... 
 
PF (01'34'') - Pode. Tá. 
 
MO (01'35'') – Pode ser que seja diferente...  
 
PF - Aí, aí o ITALIANO-AÇO... A tabela seis do laudo que a gente tá tratando aqui, aí, como eu falei, 
aqui tá ITALIANO-AÇO... 
 
MO - Tá. 
 
PF - Aí é o que não foi lançado aqui... 
 
MO – Exatamente... 
 
PF - (01'47'') Que já falou, que já lhe perguntei a gente já conversou disso. Sai na, sai com doutor 
BJ...É... É justamente o que o senhor falou, mas é que não foi vinculado aqui. Tá. 
 
MO - Exato. Isso aqui é... O... É... Isso aqui é OLLANTA HUMALA. Não, não, não, desculpa.  
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PF – Não... 
 
MO – Não, não... Desculpa... Eu tô olhando em cima, o ITALI... É “CAMPANHA NACIONAL 3...” 
 
PF - É que daí os dados que estão no campo são esses, ITALIANO-AÇO, daí tem... 
 
MO - Mas esse é o PERU também. Não, eu acho, eu acho que tem alguma confusão, essa, nesse 
negócio, porque eu olhei, os prints do... 
 
PF - Então vamos falar da tabela sete que é os... Os... ITALIANO-AÇO, os pagamentos... 
 
MO - ITALIANO aço, é isso... 
 
PF - Pra esse codinome... 
 
MO - Aí foram pagamentos feitos... 
 
PF - Foram 14? Foram...? 
 
MO - Aí veja bem, novamente, JUSCELINO, tem a ver com a planilha... 
 
PF – Tá... 
 
MO - (02'38'') O que é que é o meu entendimento: JUSCELINO, senta... JUSCELINO sentava com 
HILBERTO, JUSCELINO sentava com HILBERTO e com o FERNANDO e definia pra onde ia esse... 
Pra onde foi esses 20 milhões, eu inclusive tenho a maior parte desses e-mails, sobre JUSCELINO e 
BRANI, tão até nesse ane... É... Tão nesse anexo específico que é o... 5... Aqui ó, aqui ó, eu tenho o 
anexo 4.2 é os pedidos de pagamento via JUSCELINO e BRANI. Então quando vai para o anexo 4.2, 
4.2.3, que é esse aqui, eu tenho todos os pagamentos que foram feitos ó ... 
 
PF - É, mas... aquele e-mail que o senhor tava... 
 
MO - JUSCELINO, tá vendo?  
 
PF - Mas, aquele, consegue... Acho, acho que é primeiro de baixo. 
 
MO - Ali é BRANI. Aqui é BRANI. 
 
PF - Assessor B... 
 
MO - Mas aí já é 2012. 
 
PF - Ah, tá, tá, tá... 
 
MO - Aqui ó, quando você vai pra 2010 ó ... 
 
PF - Volte, volte naquele outro pra mim. 
 
MO - Aqui ó. Qual? 
 
PF - Acho que era esse. 
 
MO - Aqui é 2012. 
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PF - Só deixa eu só ver rapidinho. 
 
MO - Aqui é dois mil e ... 
 
PF - Ah, não esse é o que eu lhe mostrei... 
 
MO - Não, esse é 2012. Marque... 
 
PF - Hum? 
 
MO - Aqui 2010. Tudo 2010 tá aqui ó, ó. Tudo é JOTA... 
 
PF - Entendo. É esse até... Esse até a gente comentou 
 
MO - É, é, JD, aí tem mais esse ó, é... Tem mais esse... 
 
PF - Esse é dez, é dez... 
 
MO (4'26'') - É, por exemplo, conseguiu se acertar no tema aço com JUSCELINO? “Entendo que os 2,5 
de DUDA do AÇO” - que aí é outro acerto que o BENJAMIN pediu – “está ok”. Então, quer dizer, tudo é 
JUSCELINO. 
 
PF - E aqui ele confirma, "conversamos com ele". Ele tá respondendo, tá. 
 
MO - Por, aí ele fala, "por agora está ok, no tempo vai pedir para acelerar, mas vamos levando quando 
folga, será... Falta... JD entende o funcionamento", pô. "Aqueles 20 do AÇO que você está acertando 
com JD, por enquanto está reduzindo para 15, ele parece que vai conseguir uma conta externa para 
agilizar". Então... 
 
PF - Quando o senhor fala conta externa, aí... 
 
MO - Não, é porque é o seguinte, o BENJAMIN, num determinado momento... 
 
PF - Ele é o BENJAMIN? 
 
MO - Não. 
 
PF - Ele é JD? 
 
MO - Ele... "Aqueles vinte do aço que você está que você está acertando com JD, por enquanto está 
reduzindo para 15..." 
 
PF - Ah, pra compensar. 
 
MO - (05'16'') Não, por que? Porque o BENJAMIN começou a me sinalizar que não ia ter como me 
reembolsar os 20. 
 
PF – Entendi. 
 
MO – Eu falei pra ele, então eu tô, eu tô acertando os 20 pra você e você... Aí eu falei... Ele parece... 
Eu num tá... A maneira como ele ia me reembolsar num tava clara... 
 
PF – Ah, tá, tá, tá... 
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MO – Aí eu disse pro HILBERTO, ele vai conseguir uma conta externa... 
 
PF – Então, isso era feito como seria feito pra reembolsar, tá. Tá, tá. 
 
MO – É, é, aí como ele começou e me sinalizar dificuldade eu, pô, eu não vou começar a adiantar os 
seus 20. Entendeu? E aí você tem... Então... Aqui tudo é, é, é, é com o JD, pô. Se você for olhar esses 
e-mails de 2010, todos os e-mails que eu tenho é de JD. Aqui ó, JD, "conversa clara e perfeitamente 
entendida, chefe de JD falará com AÇO". Pô!  
 
PF – É. 
 
MO – “Como foi a conversa JD versus AÇO?” Na conta... Pô! É, eu acho que PALOCCI esqueceu, é 
provável. 
 
PF – É. 
 
MO – Entendeu? É porque eu acho que realmente, ele só deixou com JD esse assunto e eu me lembro 
que JUSCELINO teve um período que ele continuou vendo isso mas ele não trabalhava mais pro 
PALOCCI, acho que ele fazia isso como uma espécie de favor pela relação, entendeu? 
 
PF– Entendi. 
 
MO - (06'43'') Eu acho que o PALOCCI deve tá esquecido disso aí. 
 
PF – Pode ser, pode ser. Vamos dar um... Quer dar um... Deu uma hora agora. Só deixa só eu ver... Eu 
acho que passa rápido, grava só mais um pouquinho. Tranquilo... E a pausa é só pra trocar... . Essa 
petição, que foi mandada... 
 
MO – É 10/04... 
 
PF – Que o senhor falou é sobre pagamentos via JD e BRANI? 
 
MO – Todas. 
 
PF – Dessa petição? 
 
MO – Essa petição de 10/04/18 foram todos esses 27 e-mails de pagamentos de BRANI e JD. 
 
PF – Só perguntar, vocês vão me passar o texto de todas as petições? Isso que tem relevância. 
 
MO – Posso passar. Eu passo de todos, não, passo de todos e vocês olham. 
 
PF – É que eu acho... É que preciso de ... Para eu saber qual tem relevância. Isso, isso, ótimo, perfeito, 
perfeito. 
 
MO – Mostre pra ele um texto de uma petição... 
 
PF – Que daí a gente já pega especificamente... Isso daí a gente só sabe, é... Aham... 
 
MO – Não, eu vou mandar o texto de todas as petições... 
 
PF – Sim, sim, ótimo, aham... 
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MO – Aí vocês olham os textos das petições... 
 
PF - Sim. 
 
MO - É... 
 
PF – Sim, é que eu não consigo saber agora quais vão ser úteis, nem você pra mim, então, não vai 
haver violação de sigilo em mandar só o texto da petição... 
 
MO – De cara, eu digo pra você o seguinte: interessa... 
 
PF – Essa aqui eu já sei que interessa. 
 
MO – Pra entender, pra entender... 
 
ADV – Oh, essa especificamente... 
 
PF – Dessa... Da de 10 de abril? 
 
MO – Oh como é as petições, oh... 
 
PF – Ah, tá. 
 
MO (07'53'') – As petições, eu quero, eu tenho um considerando geral e depois eu taco nas petições... 
Esse é o "E", quer dizer, já é o quinto item, já é o quinto anexo dessa petição.  
 
PF - Posso, posso ir passando?  
 
MO - Então no texto eu faço sumário... 
 
PF - Aí já muda... 
 
MO - Que já ajuda para o direcionamento da PGR... 
 
PF - Oh, esse aqui também já interessa. 
 
MO - E aí eu, eu mando. 
 
PF – Excelente. É, entendi. É, é, é... Mas como a gente ficou acertado que o conteúdo... Texto vocês 
mandam, depois a gente vai atrás do conteúdo do que é mencionado, aí fica bom pra... 
 
MO – Mas veja bem... 
 
PF – Eu entendi. 
 
MO – Mas quando eu faço o texto eu já boto aqui, são 2 e-mails e 4 páginas... 
 
PF – Entendi, ótimo, uhum, uhum, tá. Tá bem detalhado pra, pra gente conseguir depois. 
 
MO - (08'44'') É, e na verdade o que é que eu digo, pra, pra esse assunto, pra entender o contexto do 
PALOCCI precisa ver: a planilha... Pra mim: o anexo 2 e o anexo 3 ajuda no contexto geral, porque era 
minha relação com DILMA... Mas os principais são: o 4; os “4” quebrados que eu chamo 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, e tudo isso é, o... Os usos da planilha ITALIANO. Não, as fontes.  
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PF – Tá. 
 
MO – Aí você tem os “4.2” ponto alguma coisa... Que são os usos, tudo isso é PALOCCI. Aí você tem 
o “5”, que é LULA, que é a CONTA AMIGO, você tem o “5.1” que é o INSTITUTO LULA... 
 
PF – Tudo relevante pra gente... 
 
MO – Você tem o item... o “6” que é GUIDO que vai precisar porque tem lá um período de transição, 
que talvez vocês precisem por causa do REFIS DA CRISE... E aí, no específico de... De GUIDO, eu, eu 
me limitaria ao anexo 6 ponto... É 6 ponto... No de GUIDO eu me limitaria ao anexo 6.2, que é FEIRA, 
6.2.1 que é FEIRA... 
 
PF – Tá. 
 
MO - (10'05'') E, mas aí só vai ter os pagamentos de FEIRA de 2012 em diante. 
 
PF – Tá. 
 
MO - E, no caso do REFIS... Não, só esses. E eu olharia o anexo 6... Aí você tem alguns que é 
importante. Pra PALOCCI, por exemplo... Não, aí não... Mas aí é mais pra GUIDO... Com exceção do, 
do 8.7, que é o assunto do ITALIANO-AÇO. 
 
PF - Tá. 
 
MO - O resto é mais pra GUIDO. Esses são os que vocês precisam ver. Aí vocês lendo a petição, vocês 
vão ver o texto e pedem os e-mails que vocês querem. 
 
PF - Ótimo. Esse como é no teu acordo, tá no STF... A autorização não é da PGR, é do STF. 
 
MO - Não... 
 
PF - A não ser que a PGR queira me mandar... 
 
MO - (10'50'') Eu não vejo porque eles não vão mandar, eles... Porque é o seguinte, a única preocupação 
deles é, é que quem tenha acesso a ele tenha, tenha aderido ao nosso acordo. O que eu quero dizer, 
porque que eu faço questão de eles entregarem? Porque quem, eles que precisam dar segurança a 
mim que quem tem acesso a essas é... Eu não vou entrar no mérito de eu entregar e depois eles me 
disserem que não... 
 
PF - Entendi. 
 
MO - Então, eles entregam. Mas todo mundo que aderiu ao nosso acordo não tem porque não tem 
acesso. 
 
PF - É, o senhor tá perfeito. 
 
MO - É só saber o que pedir, entendeu? 
 
PF - Tá. 
 
MO - Tanto que outros já tiveram acesso doutor, lá na Bahia, teve... Fez um assunto lá, teve acesso... 
É, já teve outros... 
 
PF - Pra PGR ou STF? PGR? 
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ADV - PGR. 
 
PF - Mas a polícia pegou da PGR? 
 
MO - Não, eu já estive com o THIAGO, delegado THIAGO, lembra do assunto do TEMER?  
 
ADV - Mas aí a PGR encaminhou direto pra ele... 
 
MO - Não, não, eu sei, mas eu falei pra ele, ele foi lá e buscou a informação... 
 
ADV - É isso, é verdade. 
 
MO - Quer dizer, isso aconteceu. 
 
PF - Tá, não, é, o que o senhor me passar já vai tá ótimo pra saber o que buscar... Aí é com a gente. 
Tá acho vamos só cortar esse vídeo então? Tá, pode... Vamos cortar esse vídeo às 15h30min. Tá 
encerrado. 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 3 B 
 
 

 

 

 

4. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - OITIVA MARCELO BAHIA ODEBRECHT – PARTE 4  

 

A seguir será apresentada a transcrição integral da 3ª PARTE da OITIVA prestada por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT que se iniciou as 15h37min e encerrou-se as 17h04min do dia 18/09/2018, e que foi 

armazenada em dois arquivos descritos como A e B, de forma sequencial e automática. O arquivo “PARTE 4 A” possui 

52min23seg e o arquivo “PARTE 4 B” possui 35min28seg.  
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OITIVA – MO – PARTE 4  

 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 4 A 

 
 
PF – Tá Ligado!  Dando sequência à oitiva do colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT, é a quarta 
parte do registro audiovisual do ato. Iniciando às 15:37h do dia 18/09/2018, presentes: Delegado FILIPE 
PACE, o COLABORADOR, o seu advogado THIAGO NEUWERT, os Agentes de Polícia Federal JOÃO 
MACEDO e RODRIGO PRADO.  MARCELO, ainda a respeito do Laudo 1577/2018 que tenta vincular 
alguns pagamentos da planilha REGISTROS, que a perícia da Policia Federal encontrou no DROUSYS 
MY WEB DAY, disponibilizados pela ODEBRECHT em virtude do acordo de leniência, o aço já foi... 
Tabela 9... Ele traz...tabela 8 e 9 no Laudo... Eles falaram que esse “0 0 0” eram... Encontrado... Não... 
Não sei se você sabe... Eles até me falaram que era atribuído a você... 
 
MO – Não! DPODB sou eu! 
 
PF – Tá, então tá certo! 
 
MO – Eu sou o Presidente da ODB! 
 
PF – Tá! E 2011... 
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MO – ITALIANO 2011... Então é provavelmente esse pagamento aqui, né? 
 
PF – Então! É que aí surgiu até uma dúvida que aqui... O “FEIRA 2011” aparece no “ATENDIDO - 3,5 
milhões”... De fevereiro a maio! 
 
MO – Não! Atendido de fevereiro a maio! 
 
PF – (01’23”) Saldo devendo e o total é 10! 
 
MO – Saldo devendo... O total é 10! 
 
PF – O que PALOCCI nos falou... 
 
MO – Então não é “fevereiro a maio”. 
 
PF – Então! 
 
MO – Então ó! Ó como tá! 
 
PF – É que... É que eu... 
 
MO – Se 3,5 foi atendido em “fevereiro a maio”... Como aqui tem “maio a julho”, deve ter sido é saldo, 
6.500! 
 
PF – O restante? 
 
MO – Não... É... É... Aqui! Se você atende “3,5” de “fevereiro a maio”, e aqui é de “maio a junho”... 
 
PF – Esse é o restante? 
 
MO – Aqui é 6.500! 
 
PF – Sim... 
 
MO – Bate com...  
 
PF – Com 10! 
 
MO – Com 3.500, fecha com 10! 
 
PF – É que... Deixa eu achar... É porque eu tenho os 3,5 iniciais no mesmo laudo... Só deixa eu achar, 
porque ele ficou mais pra frente... É... 
 
MO – É, esse tá mais fácil! Né? Esse foi fácil! 
 
PF – Calma aí!  Cadê... Caceta! 
 
MO – E aqui é tudo pra JOAO SANTANA! 
 
PF – (02’27”) Só porque o que que eu tenho... Os 3,5... Tabela 20.  Ô, eu tenho... É... Tabela 20 do 
mesmo... Tabela 19 e 20 do mesmo laudo... Ele traz... Verba via ITALIANO FEIRA... “3,5”... 
 
MO – É! 
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PF – Certo? Aí é referente a esse... 
 
MO – “3,5”... 
 
PF – “3,5”? E aí os “6,5”... É que aí o “6,5” não tava... Não aparece... Não aparece... 
 
MO – Mas é fácil... 
 
PF – Não aparece FEIRA, mas... 
 
MO – Porque na verdade é o seguinte:  Esse aqui foi por fora!  Tá vendo?  Pagamento por fora, então 
foi... Com certeza foi lá no exterior então não é... Não tinha... Não teria senha! 
 
PF – Não! Tamo tratando ... 
 
MO – Não, é isso o que eu “tô” dizendo! 
 
PF – Ah, tá! 
 
MO – Eu “tô” falando 2011. 
 
PF – Tá... 
 
MO – Esse foi por fora! 
 
PF – Tá!  Esse tem ali também!  Já já chega nele! 
 
MO – Esse foi OLLANTA HUMALA, então o que ficou foi esse aqui! 10... 6,5... 3,5... 
 
PF – (03’31”) Tá! Eu acho que aqui eu tenho que ler o que o... O que ele falou!  Ele falou que esses 6 
milhões... Como...Como... Igual o senhor me falou esse... Isso aqui foi descontado de uma parte que foi 
pra VACCARI com a anuência, o aval do PALOCCI.  Esse aqui lançado lá em cima na fonte!  Não, não 
tô nem falando desse! 
 
MO – Certo, exatamente... Foi, foi exatamente!  Esse aqui foi descontado da fonte, então não vai 
aparecer na planilha! Não vai aparecer como planilha... Não vai aparecer... Não foi... Ou seja, faz parte 
do... JUNIOR chegou e disse o seguinte: “Eu resolvo isso, e eu vou abater do crédito que eu tenho com 
você! Então eu não vou te mandar 500, eu vou te mandar 500 menos 6,5!” Então esses 6,5, 
FERNANDO, HILBERTO não sabem como foi!  Ou seja, esses “6,5”, JUNIOR assumiu e descontou do 
crédito que JUNIOR tinha comigo! 
 
PF – Então não foi... Ah, entendi!  Então... Ele... Ele... Ele que fez? 
 
MO – Ele que fez! 
 
PF – Ele que pagou VACCARI? 
 
MO – Ele que pagou VACCARI!  E ele descontou do crédito que tinha comigo. Que... Que... Que 
JUNIOR tinha comigo! 
 
PF – Tá! 
 
MO – Então não vai aparecer como saído pra VACCARI.  Vai aparecer um valor a menos de JUNIOR, 
que é o 6,5!  Então esses 6,5 não vai ter nenhuma relação com planilha ITALIANO! 
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PF – Entendi.  Como foi gerado e pago o dinheiro pra VACCARI não vai ter nenhum lançamento com o 
ITALIANO! É isso? 
 
MO – Não vai ter nada!  Vai ter o seguinte:  JUNIOR pagou VACCARI, descontou de outro lugar dele... 
 
PF – Isso eu tenho que ver com o próprio JUNIOR, pra ver como ele... 
 
MO – E aí abateu do meu crédito! 
 
PF – Entendi!  É porque surgiu uma dúvida... Eu até acho que... 
 
MO – Não, não vai... 
 
PF – Eu aqui tenho que ler... 
 
MO – Não vai aparecer! 
 
PF – Deixa eu ver! 
 
MO – Aqui... Esses valores de cima são exatamente isso... Abatido direto do crédito. Ou seja, não saía 
nos usos que... Que eu autorizava... Eu... Eu não...O “6,5” não foi um uso que eu disse assim:  
HILBERTO, pague pra VACCARI. 
 
PF – Eu entendi! 
 
MO – Então, não tem o uso aqui. 
 
PF – Então... 
 
MO – JUNIOR acertou... E descontou do valor que ele ia mandar pra HILBERTO. 
 
PF – É porque surgiu uma dúvida porque os valores... O 3,5 e os 6,5 vieram separados, e efetivamente 
tão até lançados diferentes aqui!  
 
MO – Não!  Se tá ITALIANO 2011, com certeza não é esse 6,5!  Esse 6,5 não aparecia como ITALIANO. 
 
PF – Eu entendi!  É isso que a gente pensou que pode... Ele pensou que poderia ser e... E disse... No 
termo dele... Mas eu vou deixar pra ler o que ele falou no fim! 
 
MO – Quem? 
 
PF – O PALOCCI!  Mas aí por desconhecimento do interno... Como ele não sabia da estrutura inteira 
e... 
 
MO – É. 
 
PF – Porque ele até confirma que pediu efetivamente esses 10 milhões. 
 
MO – É que é os 6,5 e os 3,5... 
 
PF – E esse aqui da TABELA 8 e 9 efetivamente saem do teu pedido! Ele tá lançado... 
 
MO – Sai desse... 
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PF – Ele tá vinculado a... 
 
MO – Pra mim... 
 
PF – Isso.. E tá até no... É... Vinculado a você aqui, né? 
 
MO – E pra mim fecha!  É exatamente! Pra mim fecha direitinho! 
 
PF – Então como esse da TABELA 19 e 20... Que é o “3,5”, e depois “6,5” fecha os 10, isso! 
 
MO – Eu também acho!  Eu acho que é isso! 
 
PF – (06’25”) Tá! Ótimo! Não... Não... Não... Deve ser!  Tá!  Aí do OLLANTA HUMALA não... Não é 
investigado aqui mas só pra registro do documento... Na tabela 11, 12 e 13 têm lançamentos... Aqui ó: 
“ITALIANO ELEIÇÃO PERU”... 
 
MO – Foi exatamente!  Esse aqui “CAMPANHA NACIONAL” até aí foi o que eu achei. 
 
PF – E aí tá aqui tá lançados “4.800” e aqui tem... 
 
MO – É, eu não... 
 
PF – Tem 3 dólares que “tava” dando na aproximação... Valor em negociação aqui eles até converteram 
no laudo “4.900”... 
 
MO – Pois é... 
 
PF – Mas aí... Esse a gente não aprofunda, aqui não é o objeto! 
 
MO – É! 
 
PF – E aí o FEIRA do exterior vai tá lançado na tabela... 
 
MO – É... Mas lembrando que é tão comprovação quanto o outro... É o exaurimento, né?  É tão 
comprovação quanto o pra FEIRA... 
 
PF – (07’28”) – Do OLLANTA... 
 
MO – É... 
 
PF – Ah sim! É, mas não vou nem entrar por questão... Não sei nem... Agente nacional... Enfim... Não 
é investigado no nosso procedimento aqui... Os 16 milhões tão lançados ali em 2011... Pagamento fora! 
 
MO – Aí deve ter sido... 
 
PF – As tabelas que eu lhe apresento são a 21, 22 e 23 do LAUDO.  Aqui a 21 já sai como codinome 
FEIRA...o valor sai em Real... 
 
MO – Ah... Provavelmente seja esse... 
 
PF – E aí os lançamentos saem... Pagamentos no exterior... Inclusive com doleiro... Naquela sistemática 
do setor lá... Da “OPERAÇÕES ESTRUTURADAS”... 
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MO – É....eu não...eu não sabia como é que fa...mas faz sentido! 
 
PF – Sim, sim! 
 
MO – É....2011... 
 
PF – E uma coisa que...é... 
 
MO – 2011 só tem pagamento fora o OLLANTA HUMALA é isso mesmo... 
 
PF – O pedido do PALOCCI não era pedido pra... Aliás... Ele fala que não é... O senhor... Acho o senhor 
até falou que não é... Que não houve um pedido específico “pague fora”? 
 
MO – Não! 
 
PF – É pague FEIRA! 
 
MO – Pague FEIRA! 
 
PF – Tá! 
 
MO – Acerte com ó... Diga a FEIRA que... Acerte lá com FEIRA 16 milhões... Aí eu dizia pra HILBERTO 
assim ó: “HILBERTO, ele autorizou 16 milhões pro FEIRA!” 
 
PF – Acertem-se lá! 
 
MO – (08’38”) Eu nem queria saber por onde é que ía... 
 
PF – Uhum... Uhum! 
 
MO – Se era pagamento aqui... Ou ele botou aqui por fora... Pra mim... 
 
PF – Eu até li... Naquele... O senhor pode até abrir, pra consulta, aquele... A petição que você fez do 
pagamento do anexo que o senhor falou que é pagamentos via JD e via BRANI... Por que desse... 
Primeiro pagamento do PROGRAMA B eu até lhe mostrei e eu lhe mostro de novo.  Houve um e-mail 
que o senhor fala que recebeu um pedido dele pra pagamento de 2 milhões... Cadê? Deixa eu achar 
aqui esse... 
 
MO – Do BRANI? 
 
PF – Isso... O senhor: “Estive com o ITALIANO...” 
 
MO – O pagamento é 2011, né? 
 
PF – Inclusive é até o e-mail que tá ai!  Eu vi até no seu anexo! 
 
MO – Esse aqui? Não! Acerte com B... 
 
PF – Isso... Não, não! É um de março, eu acho. Esse aqui, ó! É esse aqui, esse eu tenho! Eu lhe mostrei! 
“Pedi 1,5 milhão do saldo dele nos próximos dois meses...” É... Aí na sequência... Esse eu tenho, eu lhe 
mostrei... 
 
MO – (09’47”) É, esse aqui... Provavelmente deve ser o primeiro pedido porque tem “DARCY tem o 
contato...”  Então eu “tô” dizendo procure o BRANI... Se... Ele provavelmente não tinha o contato ainda! 
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PF – Tem sentido! Uhum... 
 
MO – Se eu “tô” dizendo que DARCY tem o contato do BRANI... 
 
PF – Certo... 
 
MO – É porque, provavelmente, é o primeiro... É o primeiro pagamento... 
 
PF – É, pode... É... não... É perfeito o raciocínio! 
 
MO – Entendeu? 
 
PF – Aí na sequência esse... Só deixa eu achar... Onde eu coloquei esse e-mail, porque se já tem no 
nosso Relatório... É esse aqui ó... E-mail 1.2 do Relatório 90/2018. 
 
MO – Ó, aí, ó! 
 
PF – Aí... 
 
MO – Engraçado!  Depois... 
 
PF – É, então... 
 
MO – Tem esse e-mail ó:  Não... “O programa aprovado por você foi de 1,5 para ampliar para 2...”  Foi 
o primeiro! Tá vendo? Que já foi ampliado pra 2! 
 
 
PF – (10’37”) Ah tá! Esse eu não tenho! 
 
MO – É 1,5 virou... 
 
PF – 1,5 foi original... Sim... É daquele e-mail... A gente falou antes! 
 
MO – E aí ele pediu mais 500, que é o que forma 2, tá vendo? Foi o primeiro pedido... “PROGRAMA B 
2 MILHÕES”... 
 
PF – 2 Milhões... Deixa eu só ver aqui... Se lembra que horas que a gente... Que eu pus que começou?  
37? Acho que foi! Qualquer coisa a gente vê no vídeo depois... 
 
MO – (11’02”) Aí, ó já tem ó... Em julho... Em julho já tem “500 + 500” que é fecha ó... 
 
PF – 1 mil... Que é 1 milhão... 
 
MO – Que é o segundo! 
 
PF – “B vai lhe procurar”... É BRANI? 
 
MO – Ou seja, esse 1 milhão é já esse “500 + 500”... 
 
PF – É esse a gente não tem! 
 
MO – Ou seja... Os e-mail comprovam o “2” e comprova esse “1”... 
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PF – E esse é a operacionalização desses “500 + 500”, certo? Ou já é o...  
 
MO – Esse eu acho que já é outro “1”. 
 
PF – Ou já é o outro? “JULHO EXTRA”, né? 
 
MO – Já é outro “1”... 
 
PF – É porque passa 1 mês daqui no meio! 
 
MO – É já é o “1 + 1”... 
 
PF – Naquela conta dele! 
 
MO – Então eu tenho exatamente... Esses 4, tem e-mail desses 4! 
 
PF – Que são: PROGRAMA B, PROGRAMA B2, PROGRAMA B 3.  Na planilha. 
 
MO – É. 
 
PF – Certo! 
 
MO – (11’50”) Aí eu acho que aí tem que olhar as planilhas. Mas eu acho que o B4, o B5 e B6... É... 
No... Isso eu já descobri na minha colaboração... Quando você vai pro B4, B5 e B6... É... Você vê o 
seguinte, ó... É exatamente isso ó... Quando eu “tava” fazendo a minha colaboração, eu percebi o 
seguinte: Eu já tinha tido B1, B2 e B3... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Aí o saldo da planilha... Do... Da CONTA AMIGO era 23.  Da conta AMIGO, então, só tinha saído, 
parece, um INSTITUTO LULA.  Aí o que é que eu vi na minha colaboração?  Quando eu vou pra o B3, 
o B4 e B5... 
 
PF – Ela abate direto no saldo! Né? 
 
MO – O 3 e o 5 abaixam o SALDO AMIGO.  Então o 23 cai pro 15.  Aí é por isso que eu digo na minha 
colaboração que eu tenho certeza que o 3, o 4 e o 5... 
 
PF – São do LULA... 
 
MO – São do LULA... 
 
PF – E o anterior? 
 
MO – Não! Que o 4 e o 5 são do LULA! Já o 2... O 1 o 2 e o 3 eu não posso dizer que é do LULA! 
 
PF – (13’03”) Tá... Mas eu vi ali... Só volta aqui... O senhor fala... Foram feitas... Peraí, não... “Não tenho 
como informar sua real destinação salvo pela afirmação de PALOCCI para que se abatesse do 
AMIGO...” O senhor sabe se a... Se as primeiras já vinham como... 
 
MO – Essas eu não tenho! 
 
PF – Não lembra? 
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MO – Eu... Eu não me lembro porque eu não consegui uma... Um extrato... É... Da planilha que 
mostrasse antes e depois.  Então eu tenho esse... Eu tenho essa versão da planilha que é logo depois 
do B3. 
 
PF – Entendi! 
 
MO – E tenho essa versão que... Que é o B4, o B5 que aí desconta... Agora veja como faz sentido!  Eu 
não tenho e-mail do B4 e B5 e... Agora eu tenho e-mail do B... Então pelo que mostra os e-mails, não 
tem nada aqui que indica que é CONTA AMIGO! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Então, provavelmente, esses 3 primeiros valores não foram pra CONTA AMIGO. Os e-mails não 
indicam nada disso, senão eu teria botado CONTA AMIGO... E o B3, o B4 e o B5 foi pra conta AMIGO! 
 
PF – Então B3, o B4 e o B5 o senhor falou que não tem e-mails daí? 
 
MO – Não, desculpa! O B4 e o B5...não! O “B”... O “B”...o “B”, “B2” e “B3”... Tá... 
 
PF – é esses e-mails aqui!  Tá! 
 
MO – Eu tenho esses e-mails... E não fala nada sobre conta AMIGO.  Aí eu tenho a Planilha ITALIANO 
justamente depois do B3 que dá um saldo de 23 milhões na CONTA AMIGO.  E achei uma outra versão 
da Planilha ITALIANO que é... Que é justamente depois do B5... Que é o B4 e B5... Que é 8 milhões e 
aí a conta AMIGO cai pra 15!  O seja... A única movimentação que teve nessa planilha que foi o B4 e o 
B5 tirou 8 milhões disso aqui! Aí como eu fechei essa versão... Você não tinha acesso ao meu na 
época... Ao meu e-mail ao meu anexo? 
 
PF – Não! Eu ti... Eu tive essa! Não, anexo não!  Eu tive acesso às duas planilhas que você “tava” 
fazendo a diferença. 
 
MO – É... E aí... Mas vocês não tiveram acesso a meu anexos? 
 
PF – Não! 
 
MO – (15’08”) Porque aí era importante ver, porque... Meus anexos são... Veja bem... Ele não... Ele... 
Foi na época que eu não tinha computador mas eu tinha informações... Ele tem um contexto. 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Lógico!  Os e-mails eu acho que até hoje, o texto dos e-mails tá até mais completo do que... Do 
que meus anexos, mas... De certo modo, esse aqui é o seguinte: esses 4 então... Fecham o B, B2... O 
B... O B, B2 e B3, e não são, a meu modo de ver, pra CONTA AMIGO... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – E o B4 e o B5, que não têm e-mails são pra CONTA AMIGO porque fica evidente por aqui. 
 
PF – Entendi! Mas aí o fato de não ter e-mails dessas... 
 
MO – Não! É porque PALOCCI às vezes falava comigo... Ou eu podia ter falado diretamente com o... E 
também o negócio começou a ficar mais... Mais... Tranquilo ó... O BRANI, entendeu? 
 
PF – Entendi! 
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MO – 16:07 – Agora, eu acho que se fosse da conta AMIGO eu teria botado aqui!  Aliás não... 
 
PF – Ele... 
 
MO – Eu tenho... Acho que eu tenho aqueles e-mails que eu fiz pra o... Que eu apresentei lá pro DANTE, 
eu acho que naqueles... Tem e-mails do... Do B3... Do B4 e B5 que eu digo pra descontar da conta 
AMIGO.  Eu não tenho certeza não, mas eu acho que sim! Quando eu fiz aquele negócio do... 
 
PF –  Do INSTITUTO LULA, eu acho... 
 
MO – Esse o doutor até falou que foi juntado na ação penal? 
 
ADV – É ... É o inquérito... Eu não tenho certeza se os e-mails foram, mas o depoimento foi... Mas de 
toda forma é o inquérito que investiga a LILS PALESTRAS... 
 
PF – Tá... Tá... 
 
ADV – Eu tenho... Eu posso te fornecer o número... 
 
PF – Uhum... Tá. 
 
ADV – Eu tenho o e-proc e o número do inquérito! 
 
MO – É... Eu acho que eu tenho... 
 
PF – Aquele e-mail ali? 
 
MO – O quê? 
 
PF – Tem até um 6,5! 
 
MO – (16’58”) Não... É... Esses... Esse é o... Já... Esse é um dos que mostra o... É... É Anexo 5... É... 
 
PF – Ah... Ô... Isso é o que o colaborador PALOCCI me falou: que os 15 milhas é pra... Tinha alguma a 
ver com acerto do EMÍLIO com os... Com o LULA... 
 
MO – Ah... Ah... É verdade... 
 
PF – Porque aqui eles tão inclusive lançados até cronológica... Junto aos 6,5... 
 
MO – É verdade... isso é verdade...é verdade! 
 
PF – É o devolvido ao próprio BJ que é o que o senhor me explicou... 
 
MO – Então... 
 
PF – Que é o abate do VACCARI... Aquela parte do VACCARI que conseguiu... 
 
MO – Aqui ó! 
 
PF –  Bloquear aqui e... Descontar aqui né? 
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MO – Não, veja bem... Tá certo, eu nem me lembrava desse e-mail... Então 6,5 é o 6,5 do VACCARI.  
8 milhões é o custo que eu falei... Do custo de geração de LE pra abater e esse 15 então é outra coisa!  
Realmente! Não, eu até botei naquela petição, eu já me esqueci, mas eu botei na petição que eu fiz do 
sítio. E até expliquei isso pro MORO é... Numa... Numa petição que eu fiz... Que é o seguinte:  PALOCCI 
tá certo! 
 
PF – Tá certo, tá... 
 
MO – Teve um momento que eu disse: “PALOCCI, ô... Vai começar haver muito pedidos... Tá havendo 
muito pedidos de LULA ou a... Coisas que meu... Coisas miúdas que meu pai tá acertando com LULA...” 
 
PF – Tá! 
 
MO – “Não vamos ficar entrando nesse varejo de ficar controlando isso, eu e você...” 
 
PF – Tá! 
 
MO – “Então vamos fazer aqui um desconto... Um desconto... E aí fica por conta desses pedidos 
menores de LULA... Jatinho... Essas coisas todas...” 
 
PF – Palestras... Tá escrito! 
 
MO – É... E aí eu descontei do... Da... De junho! Então os 15 foi isso! 
 
PF – E quando... 
 
MO – Eu até já... Eu até... Tinha falado isso na petição... 
 
PF – Isso deve... Isso deve ter ido pro... Pro inquérito do Dr. Dante? 
 
MO – Olha a petição de 28.02!  28.02 - Anexo 5! 
 
PF – É a data... Ah tá!  Tem aqui... Quando... Quando nessa parte dos 15 milhões você fala! “15 milhões 
que aprovei com o ITÁLIA para cobrir perdidos do AMIGO DO MEU PAI aí...” Abre parênteses, “sem 
que ele saiba que usamos o crédito...” É sem que o... 
 
MO – Não... É... Aí foi o seguinte... É que... Sem que o LULA... 
 
PF – LULA... 
 
MO – Soubesse que aqueles pedidos dele estavam sendo descontados de uma conta que eu tinha com 
o PALOCCI!  Eu... Eu... Também não queria parecer “picuinha”... 
 
PF – Entendi... 
 
MO – O cara tá pedindo um jatinho... 
 
PF – O senhor tá... Descontando tudo... 
 
MO – E eu “tô” descontando tudo, entendeu?  Então foi essa... Foi essa linha... Tá aqui... Entendeu... 
Anexo 5!  Então eu... Eu... Na verdade... Nisso aí eu já... Já menciono essa questão dos 15. Isso foi a 
petição... Realmente eu tinha me esquecido até... 
 
PF – Ótimo... Tá... É... Depois a gente... 
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MO – (19’58”) Entendeu? 
 
PF – Tá perfeito!  Entendi! 
 
MO – E aí eu “tô” falando... Eu acho que nessa discussão do DANTE, nessa que teve com o DANTE... 
 
ADV – Deixa eu pegar os autos... 
 
MO – Eu não tenho certeza mas eu acho que eu achei alguns e-mails sobre esse... 
 
PF – O B4 e B5? 
 
MO – B4 e B5... 
 
PF – B6 também né? 
 
MO – Ahn? 
 
PF – É que B6... Não a gente tem a... O... O desconto do B4 e B5 que abate 8 do SALDO AMIGO. 
 
MO – Eu acho que achei, mas eu não tenho certeza não! 
 
PF – Tá! 
 
MO – É... É, não tenho essa não! 
 
PF – Se o PALOCCI fala que todos esses pedidos de BRANI pra dinheiro em espécie foram pro 
INSTITUTO... Foram pra interesse do LULA INSTITUTO... 
 
MO – É! Isso que ele dizia pra mim... Isso que ele dizia pra mim! 
 
PF – Mas aí o senhor... 
 
MO – Que todos foram pra interesse de LULA... 
 
PF – Mas aí o... Porque o senhor não abateria os 3 primeiros do SALDO DO AMIGO? 
 
MO – Qual? Que 3 primeiros? 
 
PF – O B, B2, B3! 
 
MO – Não aqui... Veja bem... Ele não me disse! Pelo que tá aqui no e-mail, ele não me disse! 
 
PF – Entendi... Entendi... É que... 
 
MO – Ele pode ter... 
 
PF – Se ele não fala o senhor não abate? 
 
MO – Eu não ia abater... Pra... Pra mim... Veja bem... Entenda... Eu não tenho uma versão da planilha 
ITALIANO, aqui... Não achamos... 
 
PF – Entendi... 
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MO – A única... Uma versão... Agora eu achei uma versão aqui... Aí eu sei que esses dois foram abatidos 
porque eu tenho uma versão aqui e uma versão aqui... E soube que diminuiu do saldo... Mas eu não 
tenho uma versão... 
 
PF – Inclusive eu tenho... Eu tenho até o documento que o senhor... Se refere quando fala que sabe 
do... É isso aqui ó! Não é? É uma das abas dessa planilha... 
 
MO – É... É... É... 
 
PF – Seguinte... Que... Inclusive... Isso que... Eu até tive numa das investigações... 
 
MO – Agora eu não tenho... Eu não... Eu não posso... Eu não sei... 
 
PF – É... O que eu “tô” falando a aba é a figura 18 do Laudo 1577/2018... 
 
MO – (21’38”) O que eu quero dizer é o seguinte: Eu não... Eu não “tô” dizendo que esses 3 primeiros 
não foram pro LULA. Eu “tô” dizendo que eu não consigo lembrar... 
 
PF – Sim... 
 
MO – Nem provar... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Esses 2 aqui esses... Esses outros eu consigo provar... 
 
PF – Inclusive o B6 que, por essa figura do Laudo que eu falo também foi deduzido do... 
 
MO – É... 
 
PF –  Saldo “AMIGO”... 
 
MO – SALDO AMIGO... 
 
PF – Assim como a doação.... 
 
MO – Exatamente... Os outros eu não consigo... Entendeu? Os outros eu não consigo.... 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Aliás... 
 
PF – O senhor só deduza... Só deduziria se PALOCCI fosse expresso em falar: “esse é de LULA”. 
 
MO – É... Agora veja bem... Aqui tá dizendo que não foi! Tá vendo? 
 
PF – Os primeiros, né? 
 
MO – Pelo menos o 2, né! 
 
PF – É o inicial, mas não fala nada do B2 e B3, né! 
 
MO – É... Não fala nada de B2 e B3... Entendeu... Deixa eu ver se acho aqui... 
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PF – Mas aí ele não sabe... 
 
MO – 14... 12... Quando foi esse valor mesmo? Foi... 
 
PF – Ahn.... Qual... Qual... Qual data o senhor tá pedindo? 
 
MO – Não, não tenho não!  Não, eu pensei que eu tinha mas eu não tinha não.  Não, não tenho não... 
Esse... Esse... Eu não tenho... Eu não me lembro de ter e-mail sobre esse assunto do B... O que eu 
tenho é o que tá aí. Não, eu não me lembro de ter e-mail sobre isso... 
 
PF – Tá... 
 
MO – Então eu não “tô” dizendo que... PALOCCI pode tá certo mas... 
 
PF – Eu entendi... Eu entendi. 
 
MO – Eu não tenho como... Eu não lembro nem tenho como provar 
 
PF – E... E... Nem como... Entendi... 
 
MO – (23’00”) Os outros o B3 e o B4 eu tenho como... Quer dizer o B4 e o B5... 
 
PF – O B6 também pelo...pelo que eu lhe... E a... E a doação também! 
 
MO – O B6 também... E a doação também. 
 
PF – Tá... A doação foi pedido do PALOCCI também? 
 
MO – Doação? Aí é que... 
 
PF – Ele fala que o senhor diz que não é... Mas ele fala que ele teve participação... 
 
MO – Não... Aí... Aí eu tenho... Veja bem... Eu tenho um e-mail que eu apresentei... É... Esse e-mail foi 
obtido até no computador de FERNANDO MIGLIACCIO, não foi no meu computador... Meus advogados 
acharam no computador de FERNANDO MIGLIACCIO. Esse e-mail eu entreguei no inquérito do 
DANTE... E nesse e-mail, pelo que eu me lembro diz da onde é que veio os 4. É uma conversa minha 
com o ALEXANDRINO e fica evidente da onde é que veio os 4! 
 
PF – Tá... Os 4 últimos da doação... Da doação ao INSTITUTO... Formal... 
 
MO – É... É... Se você achar ele... Já mostro... 
 
PF – Final de 2010?... É... Eu acho da planilha... Ok... MENINO DA FLORESTA não é do nosso interesse 
de investigação... Ah, tá... Cobrimos todos aqui... Tá... 
 
MO – Achou? Você achou o interrogatório do DANTE? É o primeiro... Ou o segundo... Eu não sei... 
 
ADV – Deve ser... Peraí, são dois depoimentos... 
 
MO - Eu prestei dois depoimentos...eu acho que foi no segundo... 
 
ADV – (24’45”) É que eu tenho só o depoimento, mas eu não tenho o anexo... 
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MO – Bom... Então... É... Mas... Não... Foi nesse! Nesse depoimento que eu prestei... Eu prestei 2 
depoimentos ao DANTE em um deles eu tenho um e-mail que acho no computador de FERNANDO 
MIGLIACCIO que conta exatamente é... Como nasceu a história dos 4... Era eu conversando... Eu me 
lembro que era eu conversando com ALEXANDRINO... Eu não me lembro se era ALEXANDRINO me 
falando dos 4 ou eu falando pra ALEXANDRINO. Se foi ALEXANDRINO veio... Provavelmente de 
PAULO OKAMOTO ou do... Pode ter sido do ITALIANO pra ALEXANDRINO... se foi eu... Veio do 
ITALIANO... Então eu não sei. 
 
PF – Quando a gente fechou o... A dissecação, podemos assim dizer da planilha, a gente produziu uns 
3, 4 relatórios de... Com base nos e-mails do teu notebook... Depois que foi desbloqueado... Que eu 
acho não vai ter... Não... Pra mim não tem... Talvez tenha... Mas... Relação com isso aqui... Com a 
planilha... Aí eu vou só pedir pro senhor comentar... Me explicar ou me contextualizar o e-mail podemos 
assim dizer... 
 
MO – Tá... 
 
PF – Porque eu não... Acho que grande parte deles não reflete, necessariamente, assunto ilícito... Tá... 
É... Vamos lá... O Relatório 87... O e-mail do item 1.1... Começa... Deixa eu ver... Se tem anterior... Não, 
começa daqui... 
 
MO – (26’38”) Não... Isso... Foi exatamente é... O que tá dizendo... Quer dizer... Começou... Aqui já é 
começou a LAVA JATO... Começou a investigar a LAVA JATO... E o pessoal da SETE BRASIL tava 
querendo expurgar aí... É... O ENSEADA... Por causa das investigações em andamento... E eu já 
sabendo que o ENSEADA não pagou nada, quer dizer, quem pagou foram os estrangeiros... E tava... E 
BARUSCO é muito claro na delação dele!  BARUSCO diz na delação dele que quem pagou foi a FELS 
e a JURONG, que os outros estaleiros ficou por conta do PT... E não recebeu. 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Então eu dizendo... Eu entrei em contato com ANDRÉ por que ANDRÉ fazia parte do... O BTG 
era um dos bancos interessados na... 
 
PF – Na SETE? 
 
MO – Na SETE! E aí eu dizia... Ó, isso não pode acontecer... Era os... Era quem... O BARUSCO citou 
foi os estrangeiros!  Porque que o ENSEADA ia ser prejudicado? Então eu já sabia que o ENSEADA 
não tinha pago nada! 
 
PF – E você manda pro ANDRÉ? Pela condição dele de... 
 
MO – Não!  Porque era o BTG!  Mas isso não foi só com o ANDRÉ... Eu falei com o ANDRÉ, falei com 
todos os bancos... 
 
PF – Que compunham a... 
 
MO – Que compunham... Com quem eu pude falar, eu falei! Ou seja, era o BTG, era o SANTANDER, 
era o BRADESCO... 
 
PF – É... É... Quando você fala em cima... A não... Aí é a resposta do ANDRÉ... 
 
MO – É, mas aí é... Aqui... 
 
PF – Pode... Pode... Quando ele fala “pode deixar que eu já estou no circuito esclarecendo este mal 
entendido” é... Internamente ele tava... 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 108 de 179 

 

 
MO – (27’57”) Não ele tava vendo... Eu falei com ele e vários outros do... Ou seja... Todos os 
interessados do... Do... Que eu conhecia... Dos conselheiros que eu conhecia da SETE né... 
 
PF – Entendi... 
 
ADV – Tá aqui o e-mail ó... 
 
MO – Ah... Tá certo! Por exemplo ó... Ó... 
 
ADV – Esses são os autos do inquérito já!  O inquérito... 
 
MO – Não, mas ele quer saber como é que nasceu a doação do INSTITUTO LULA... 
 
ADV – Aqui acho que tem uma sequência, né? 
 
MO – Aqui ó... Esse é o e-mail que tá no DANTE... Foi aquela que eu falei com o DANTE... Como é que 
mexe isso aqui seu? 
 
PF – Dois dedos... 
 
MO – Aí, ó... Tá vendo? Do saldo... E já é o... Um e-mail de... De 2013!  “Do saldo de 15 milhões do 
AMIGO acertar 500 e 500 para as próximas semanas...” Que é o tal do 1! 
 
PF – Que é o B6! 
 
MO – É... Começou... Aí ó... E aqui é o... E aqui é o DANTE... Ah... Aqui... Como nasceu o INSTITUTO, 
tá vendo? Aí então foi minha...  
 
PF – ITALIANO disse que o JAPONES... Ah é... 
 
MO – “MARCELO... ITALIANO disse que o JAPONÊS vai lhe procurar...” Eu falando pra HILBERTO... 
Não, na verdade, eu falando pra ALEXANDRINO... Eu não sei porque tiraram isso daqui!  Eu nunca 
entendi esse... 
 
PF – Às vezes a formatação, ela exclui alguma coisa... 
 
MO – Na verdade foi um e-mail meu para ALEXANDRINO... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Com cópia pra HILBERTO: “ALEXANDRINO...” Porque aqui o contato do PAULO OKAMOTO era 
com ALEXANDRINO... “ITALIANO me disse que o JAPONÊS vai lhe procurar para um apoio formal ao 
INSTITUTO de 4 milhões... Não sabe se tudo este ano ou 2... Vai sair de um saldo que o AMIGO DE 
MEU PAI ainda tem comigo de 14...” Por que 14? Porque já abateu esse 1... 
 
PF – 15 menos 1... Havia abatido 1 antes... Certo... 
 
MO – No... É... 
 
PF – Mas com o MP... O que que é... 
 
MO – Não... MÁRCIO POLIDORO... Por causa de comunicação da empresa... Porque como eu sabia 
que aí aparecia uma... Uma doação formal... Avisar a ele pra ter um discurso, entendeu? Só isso... 
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PF – É, aí casa... O PALOCCI fala que ele, o JAPONÊS é o OKAMOTO, que ele o havia procurado 
porque ele precisava de dinheiro pro INSTITUTO... 
 
MO – É... 
 
PF – Aí em cima tem mais alguma coisa ainda depois, não? 
 
MO – Não... Aí tem... 
 
PF – Preciso me alinhar com o JAPONES... Aí o... Foi o... O ALEXANDRINO que já tratou... 
 
MO – É... 
 
PF – Depois até com o PAULO OKAMOTO... 
 
MO – É... 
 
PF – Porque aí como foi... Oficial... 
 
MO – É... 
 
PF – Não colocou as... O... Não colocou BRANI no circuito. É isso? 
 
MO – Não colocou BRANI no circuito. 
 
PF – Entendi... Tá perfeito... Tá ótimo... Aham... 
 
ADV – (30’19”) – Na aba aqui tem um evento já aí um... É referência do inquérito... A aba que tá aberta, 
acho que é o evento noventa e... Alguma coisa... 
 
PF – Evento 92...O que tá... Ah... O senhor abriu do e-proc? 
 
ADV - Do e-proc! 
 
PF – Então é o evento 92 dos autos... 
 
ADV – O... É o anterior daí... 
 
PF – ...505453393.2015.40.4.7000... 
 
MO – Esse aí eu já achei no... No computador de FERNANDO! Não foi? 
 
ADV – Isso! 
 
PF – Ótimo... Tá... 
 
ADV – Não é no computador dele! 
 
PF – Tá... Esse a gente já puxa dali... Tá... E comentamos o e-mail... Aí quando no... No e-mail... Ainda 
no mesmo item, mais seguinte, quando vocês tão tratando uma... Reunião com a ANDRÉ é pra ainda 
pra discutir isso? 
 
MO – É... Eu não... Veja bem... ANDRÉ... Eu... Com ANDRÉ eu nunca tratei de nada ilícito! 
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PF – Ilícito! 
 
MO – Isso era uma... Era uma conversa legítima pô... Com os problemas que tinha a SETE pra resolver 
entendeu? Eu nunca tratei de nada... É... Eu pessoalmente nunca tratei de nada ilícito... 
 
PF – (31’24”) O e-mail seguinte, ainda do mesmo item é... Ainda é pra tratar com ANDRÉ sobre isso 
que a gente tava falando... Do...  
 
MO – 2015 é... 
 
PF – É, né? 
 
MO – O meu grande problema com ANDRÉ era o assunto da ... Porque... 
 
PF – Não... E a orientação do seu a... Não circular e-mail para... Este e-mail para mais ninguém era... 
 
MO – A... Aí é porque eu “tô” falando com ANDRÉ... Eu “tô” mandando um e-mail... Eu “tô” dando ciência 
de um e-mail que mandei pro ANDRÉ. Não queria que o pessoal ficasse circulando... 
 
PF – E pra não... E... Morrer com eles o assunto... É isso? 
 
MO – Morrer com eles... Entendeu? 
 
PF – Tá. 
 
MO – Mas na verdade... Esses assuntos do... Eu... E não foi só ANDRÉ... Eu procurei ANDRÉ e quase 
todos aqueles que tinham influência sobre a SETE... Mas aí era uma discussão... Legítima... Até 
porque... 
 
PF – Não! Entendi... 
 
MO – Eu sabia que a gente não tinha pago, então... 
 
PF – Uhum... Entendi... 
 
MO – Eu tava muito cavalheiro... Nesse assunto. 
 
PF – Entendi... Ótimo. O item 1.2 do Relatório 87 de 2018... Isso... Tá... Então o e-mail, de baixo pra 
cima né, MARCELO, ahn... De você pro ROGERIO IBRAHIM cópia MAMERI e LUCIANO GUIDOLIM... 
É esse aqui... 
 
MO – (32’32”) Ah, sim! Esse é um assunto que acabou é... Não evoluindo... Que é o seguinte: Tinha 
uma ideia de uma linha de crédito... Pecuarista... Pronto... Que é uma coisa que... É uma maluquice... 
Veja bem... A gente tinha... Tinha a linha de crédito normal do BANCO DO BRASIL é... Uma linha de 
crédito do... Do financiamento do BNDES com garantia COFIG para o... Para é... 
 
PF – ANGOLA! 
 
MO – ANGOLA... Aí num determinado momento... A gente descobriu que... O pecuarista que era 
BUMLAI, junto com o BETO COLNAGHI e aquele pessoal... 
 
PF – Uhum... 
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MO – Tava tentando... É... Fazer uma linha de crédito com o CS-FIRST BOSTON “(Credit Suisse First 
Boston)” e o BTG... Primeiramente foi o CS-FIRST BOSTON depois BTG... Tem... Tem e-mails meus 
aqui que... Falam dos dois períodos... Do CS-FIRST BOSTON ou do BTG... Acho que até mais CS-
FIRST BOSTON... Bom... Só o que é que eles queriam?  Eles na verdade... Linha de crédito nunca foi 
problema!  O problema é a garantia!  Quer dizer, o banco... O BTG, BS...CS-FIRST BOSTON, qualquer 
banco daria dinheiro pra ANGOLA... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Desde que tivesse uma garantia... E o meu problema é que a garantia... Eles queriam fazer uma 
linha onde é... A ideia... Eu já tinha... Era tentar mostrar... Porque a linha de crédito de ANGOLA é uma 
linha que ANGOLA... ANGOLA... Pelas prioridades do país escolhe os bens e serviços que ela quer 
importar... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Então a decisão é lá... Essa linha quem o BUMLAI “tava” montando, como ele não tinha estrutura 
lá, ele tava com a cabeça o seguinte:  Pô, mas eu conheço... Eu tenho influência aqui no BRASIL... 
Então eu vou entregar uma linha pra ANGOLA onde quem vai dizer pra ANGOLA... 
 
PF – Onde usar? 
 
MO – Onde usar sou eu... Que é tudo que a gente não queria... Porque ia começar uma briga aqui e o 
BRASIL ia ficar tentando dizer pra ANGOLA o que que ia importar!  E isso ia usar a mesma garantia da 
outra linha... Quer dizer, na prática essa linha diminuiria outra. Então a gente começou... 
 
PF – Quando o senhor diz a outra é a do BNDES? Tá, entendi... 
 
MO – A gente começou o que na prática? A marcar... Fazer marcação... 
 
PF – Uhum... No BUMLAI? 
 
MO – No BUMLAI... Pra não funcionar... 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Mas marcação pra não funcionar! A gente nunca quis, mas aí a gente foi fazendo... Então você 
vai ter é... Tanto... Você vai ter tanto... Tanto e-mails falando do BTG, quanto do CS-FIRST BOSTON.  
Porque essa... A ideia dessa linha nasceu com o CS-FIRST BOSTON. 
 
PF – Tá... 
 
MO – (35’21”) Eu acho que é isso aí... 
 
PF – é... O e-mail... 
 
MO – Assim que puder... Pra junto com o PECUARISTA começar a estudar a linha para o país de 
ERNESTO... ERNESTO é o Diretor de ANGOLA... 
 
PF – De ANGOLA... 
 
MO – “Já disse o BTG que o desafio é caracterizar e convencer Governo do país de ERNESTO que é 
uma linha adicional, e portanto pode usar o...” Então na verdade foi... Sabe aquela linha que você 
contribui mas... Marcando... Marcando homem a homem mais pra não funcionar... Agora eu acho que 
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o BTG entrou já no final pra... Nos finais das conversas quando a conversa “tava” morrendo.  A maior 
parte dessa negociação foi com o CS-FIST BOSTON. 
 
PF – E o a... A outra linha: é importante você estar demonstrando pró-atividade! Isso pro? 
 
MO – Pro ROGÉRIO! 
 
PF – Pro ROGÉRIO! A função... Qual que era a função do ROGÉRIO? 
 
MO – ROGÉRIO era um financeiro que trabalhava com o... 
 
PF – (ININTELIGÍVEL) 
 
MO – Não... Ele trabalhava... Era um financeiro que tinha um... Ou devia ter relação com o BUMLAI ou... 
Ou de... Não eu acho que ele... Era um financeiro do grupo... E por alguma razão eu botei ele pra... Pra 
marcar isso... Eu acho que ele... Porque ele conhecia o BUMLAI.  Ele já tinha conversado com o BUMLAI 
um assunto... 
 
PF – Entendi!  Aí ali: É importante vocês estarem mostrando pró-atividade, pois o AMIGO DE MEU PAI 
também falou diretamente com ANDRÉ ESTEVES. 
 
MO – Por quê? Porque o BUMLAI foi no LULA... 
 
PF – Tá... 
 
MO – O BUMLAI foi no LULA, que é AMIGO DE MEU PAI, e o LULA pediu a ANDRÉ ESTEVES por 
conta desse pedido de BUMLAI. 
 
PF – Pra fazer a linha... 
 
MO – (36’40”) Então na verdade, eu meio que tava marcando ali presença, tá. Mas... Não era pra dar 
certo. 
 
PF – Na... E por que o BUMLAI vai no... O senhor... Se o senhor souber... No LULA pro LULA pedir pro 
ANDRÉ? 
 
MO – (36’53”) – Mas esse era a questão do BUMLAI!  A influência do BUMLAI, era pela relação dele 
com LULA! 
 
PF – Tá... 
 
MO – Então ele usava isso pra fazer os pedidos e tentar entrar em ANDRE... Em fazer uma linha de 
crédito que não nos interessava... O LULA pediu ao ANDRÉ... Aí o ANDRÉ, com certeza, recebendo 
um pedido do PRESIDENTE, pô, tem que atender!  Mas nem ANDRÉ queria, nem eu queria! 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Então a gente foi meio que... Deixando o assunto... Morrendo. Não evoluiu! 
 
PF – O... Aí ele fala... A resposta dele: eu falei isso o nosso amigo quando foi contatado pelo 
PECUARISTA pulou fora... Mas aí não tem a resposta; 
 
MO – Isso é ANDRÉ! Provavelmente é ANDRÉ... Ou GUILHERME... Ou seja, na hora que o BTG deve 
ter sido contatado por BUMLAI.... O BTG mesmo, deve ter caído fora dessa barca... 
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PF – Entendi... É, eu não tenho a resposta... Você até pergunta se é o... 
 
MO – LEM... 
 
PF – LEM seria... 
 
MO – LEM é o LUIZ MELIN...LUIZ EDUARDO MELIN... 
 
PF – Mas é esse? MELIN é do BNDES, né? 
 
MO – É... Não... LUIZ... MELIN na época era do BNDES, ou do... Era da FAZENDA... Acho que nesse... 
Nesse período ele tava na fazenda... Era o responsável pelo crédito externo!  Era com quem o BTG e o 
CS-FIRST BOSTON estavam conversando... 
 
PF – Ah, tá. 
 
MO – sobre essa nova linha de crédito. Então, o nosso amigo pode ter sido LEM! Quando LEM... 
Quando... 
 
PF – Quando chegam nele... 
 
MO – Quando chega nele, ele mesmo já... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Já espirra fora. 
 
PF – O senhor tem consciência de algum outro pedido que o LULA possa ter feito pro ANDRÉ ESTEVES 
nessa relação de atender alguma coisa do BUMLAI? 
 
MO – Olha... Tem uma nota... Tem uma nota que eu botei até no meu anexo... Que eu não me lembro, 
e na época da colaboração eu já não lembrava, mas que eu não me lembro depois como evoluiu... 
 
PF – Da carta? 
 
MO – É... Não... Que eu acho que é da carta... Que é o anexo do tal do... No meu Anexo 5... Não... Que 
é o Anexo 5.2... Que é esse aqui... Eu tenho essa nota aqui... Que na verdade... Aliás não... Na verdade 
eu descobri o e-mail dessa nota... 
 
PF – É, eu tenho um e-mail aqui... 
 
MO – É, na verdade, eu na época que fiz a colaboração... Eu tinha essa nota... Só que... 
 
PF – Você não tinha o e-mail... 
 
MO – O que é que eu... Eu peguei... Eu a já... Sabia o que eu fazia... Eu pegava alguns e-mails fazia 
um paste e copiava no task do Outlook... Quando eu fui achar o meu computador... Eu achei o e-mail... 
E até eu depois expliquei... Então... Essa nota... Parece que foi uma conversa que meu pai teve... 
 
PF – É esse aqui ó... Ó... O e-mail é esse aqui... O e-mail é o item 1.13 do Relatório 87... 87/2018... 
Você responde um ok mas o e-mail original é EMILIO pra você... 
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MO – (39’47”) É exatamente isso... Então por exemplo... Exatamente... Então: “MARCELO...” Aqui... O 
que eu deduzo aqui... O que eu deduzo aqui... Veja bem... É que foi um assunto da CARTA CAPITAL... 
Isso é o que eu deduzo!  Pelo que eu me lembre!  Logicamente, a melhor pessoa pra esclarecer é o 
meu pai!  Porque o e-mail foi dele, né?  Mas... E eu não me lembro de ANDRÉ ter me procurado, tá? 
Então meu pai disse que a... A pessoa é o ANDRÉ ESTEVES, tá... 
 
PF – É... Ele fala que...que quem disse isso é o LULA pra ele!  Isso?... 
 
MO – É... Acabo de ter um encontro com o... 
 
PF – Não... MEU AMIGO respondeu... Isso aqui... 
 
MO – MEU AMIGO respondeu: “a pessoa credenciada é o ANDRÉ ESTEVES!” 
 
PF – Tá! 
 
MO – Tá?  É... “Todos os contribuintes já concordaram! A...” A é AG... 
 
PF – ANDRADE! 
 
MO – ANDRADE, “3 letras baianas...” Que é a OAS! 
 
PF – OAS... 
 
MO – “Já forneceu o...” Não... “A... Já forneceu os 3 nacionais... Os outros estão em processo de 
assinatura de documento e liberação dos recursos.  Peço avaliar a solução do crédito que vocês têm 
na conta de... E também fornecer os 3 nacionais...” O que que meu pai queria? 
 
PF – “3 nacionais” é 3 milhões? 
 
MO – (40’58”) É.  Eu tinha feito um apoio à CARTA CAPITAL no passado, a pedido de GUIDO.  Que eu 
coloco no meu anexo 20.  Que é um... É um... O GUIDO tinha me pedido pra ajudar... Aí a gente fez um 
apoio, que era um apoio é... Em forma de um fundo... E a gente começou a tentar, ingenuamente, a 
ajudar a CARTA CAPITAL a ter uma melhor gestão. Tá?  Chega o momento que, começou a ter 
desgaste e eu disse: “Ó... Isso vai dar desgaste porque eles têm um modelo... Um modelo de gestão e 
a gente tem outro... Então o seguinte, a gente resolveu converter esse nosso capital, através desse 
fundo onde a gente não aparecia, em propaganda”. Certo? 
  
PF – Tá. 
 
MO – Só que... Esse... Como a CARTA CAPITAL a gente não consumia muita propaganda, esse crédito 
ia demorar... Então, quando veio esse pedido de LULA eu ainda tinha um crédito a receber da CARTA 
CAPITAL... 
 
PF – Da CARTA... 
 
MO – Então... o que meu pai queria era que a gente segurasse o crédito e desse mais outros três... 
 
PF – Aumentasse a dívida... 
 
MO – E eu dizia que a gente já tinha dado... Então... Os outros estavam dando agora os que a gente já 
tinha dado. 
 
PF – Ah, tá... 
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MO – Era isso... Agora eu não me lembro... Vou mandar o ANDRÉ ESTEVES pessoalmente... Eu não 
me lembro... 
 
PF – O senhor não... É... O senhor não se encontrou com o ANDRÉ sobre isso? 
 
MO – (42’17”) Não me lembro de ter me encontrado com o ANDRÉ sobre isso. 
 
PF – Esse fundo anterior tinha participação do BTG ou de algum outro banco? 
 
MO – Não, nada, nada! 
 
PF – Não? Das empresas! 
 
MO – Nada!  Era um fundo... Era um fundo nosso, OFFSHORE, que a gente fez... E... Mas não teve 
nada a ver.  Isso foi uma coisa nossa. 
 
PF – Esse início que o teu pai fala pra você que na reunião dele com o LULA ele esclarece 3 pontos de 
início:  “Esclarecer eliminar ruídos, única empresa que já colocou e faz tempo, importante unidade de 
interlocutor...” Isso... 
 
MO – Não... Pelo que eu entendi, ... Pelo que eu “tô”... Me lembro, é o seguinte: É... É... O ... A... Tava 
havendo então esses pedidos pra CARTA CAPITAL, porque eu acho que esse assunto da CARTA 
CAPITAL... Tava chegando através... Esse novo pedido estava chegando através do DELFIM NETTO.  
Eu acho que estava chegando através do DELFIM.  E aí estava tendo um ruído... E... E quando... E 
chegou uns pedidos da CARTA CAPITAL pra mim, pelo menos... Acho que era através do DELFIM 
NETTO e eu dizia: “Gente, eu já... Eu já fiz a contribuição pra CARTA CAPITAL, eles estão me devendo 
um valor em... Em propaganda, eu não vou mais dar!” Então na verdade eu estava meio que... 
Embarreirando os pedidos.  Aí meu pai foi lá pro LULA pra esclarecer esses pedidos!  Porque sempre 
tinha esses ruídos de que MARCELO ficava embarreirando as coisas! Entendeu? Aí meu pai ia lá e 
esclareceu esses ruídos. 
 
PF – Que você ficava... 
 
MO – Embarreirando... 
 
PF – Ah, tá... 
 
MO – (43’35”) Então esses pedidos de apoio a CARTA CAPITAL veio... Só que como eu já tinha doado 
aquele pedido no passado eu não... Eu dizia? “Ó, veio o pedido, gente, eu vou me fazer de surdo!”  
 
PF – E esse “importante unidade interlocutor...” 
 
MO – Que era... Meu pai, meu pai dizendo pra LULA que era importante ter uma pessoa para coletar 
esse dinheiro todo, porque parece, pelo que eu me lembro, quem estava... As mensagens estavam 
vindo de várias frentes; uma delas era DELFIM NETTO.  Eu não me lembro muito bem de... De... Desse 
caso... 
 
PF – Quem lhe trouxe a informação de que... 
 
MO – Meu pai... 
 
PF – De que DELFIM estava envolvido no pedido? 
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MO – Não, não, não, não!  Eu acho, pelo que eu me lembre, uma das informações que chegou, antes 
de meu pai ir em LULA... 
 
PF – Tá! 
 
MO – Estava chegando pra nós pedidos de apoio ao CARTA CAPITAL... 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Esses pedidos podem ter vindo acho que do DELFIM, pode ter vindo do BELLUZZO...  
 
PF – Tá. 
 
MO – É... Mas não veio do GUIDO esse! 
 
PF – Entendi!  Por que... Por que do DELFIM, por que do BELLUZZO? 
 
MO – Porque eram as... As... As pontas que eu me lembro que tinha com a CARTA CAPITAL!  Eram os 
contatos com a CARTA CAPITAL. 
 
PF – Eles eram é... Interlocutores do interesse da CARTA no meio político?  É isso? 
 
MO – O... O... DELFIM escreve... 
 
PF – Ah... Também... Tá... 
 
MO – É... Na verdade eram dois...eram dois interlocutores que falavam em nome da CARTA CAPITAL... 
É... 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Pra buscar apoio, recurso, entendeu? 
 
PF – Tá... Então... 
 
MO – Só que quando DELFIM e o BELLUZZO... Eu “tô” tentando me lembrar aqui pelo... Pelo que eu 
me lembro... Quando... Quando... Não chegou pra mim MARCELO!  Alguém veio me dizer:  “MARCELO, 
DELFIM tá querendo dinheiro... Tá ó!”  Por exemplo: DELFIM ele provavelmente procuraria um... Ou 
meu pai, ou procuraria um ex conselheiro nosso que faleceu que é ALOÍSIO.  Eram os dois contatos do 
DELFIM... 
 
PF – Sabe o nome inteiro? 
 
MO – ALOÍSIO RABELO. 
 
PF – Tá. 
 
MO – Ele era o contato do DELFIM.  Era meu pai e ALOÍSIO, então provavelmente DELFIM deve ter 
procurado o ALUÍSIO... Aí chegou pra mim.  BELLUZZO deve ter procurado uma outra pessoa e chegou 
o pedido pra mim!  Aí eu disse: “O, pai olha!  Tão pedindo esse dinheiro pra CARTA CAPITAL, eu vou 
logo avisando que eu não vou dar, porque...” - isso eu me lembro! - “Eu não vou dar, porque eu já dei, 
e eles ainda não me devolveram tudo em... Em propaganda; Mas... Quando você tiver com LULA, é 
bom esclarecer esse ruído!”  E aí foi que meu pai foi... Foi no LULA e disse:  “Ó, esclarecer o ruído botar 
um interlocutor único!” 
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PF – Aí... 
 
MO – Eu “tô” tentando, na verdade, é o seguinte:  Eu “tô” tentando conectar as... As lembranças que eu 
tenho com o que tá escrito aí, entendeu?... 
 
PF – O que eu vou te mostrar... 
 
MO – Por exemplo: quando eu vejo interlocutor único, eu me lembro que teve vários interlocutores... 
 
PF – Só pra esclarecer, Teu pai lhe manda um e-mail em 08/08/2012!  Ele reporta lá que meu amigo, 
LULA, diz a ele nesse encontro que ele teve! 
 
MO – É! 
 
PF – “Acabo de ter encontro com todos os envolvidos...” 
 
MO – É! 
 
PF – O que eu vou lhe mostrar, a gente fez um Relatório, não tá impresso, mas eu tenho ele em meio 
digital aqui. 82/2018, item 1.7, é uma agenda do LULA!  No dia 07/08, que é um dia anterior ao que ele 
manda o e-mail, LULA tem uma reunião com DELFIM, BELLUZZO e ANDRÉ ESTEVES! 
 
MO – Pronto... Ai... 
 
PF – É isso, né? 
 
MO – Pronto, ai... E eu falei pra você... 
 
PF – E no mesmo dia... No mesmo dia... No mesmo dia, ao final do dia, ele tem uma reunião com o seu 
pai. 
 
MO – É... Agora você vê né... Eu nem tinha visto e já... E já tinha falado DELFIM e BELLUZZO! 
 
PF – Tinha... Por isso que eu puxei aqui quando o senhor falou. 
 
MO – Então, quer dizer eu me lembrava... É... Eu me lembrava vagamente desse assunto... E meu pai 
deve ter dito: “Ó, tem que ter um interlocutor único”. Agora, eu não me lembro do ANDRÉ ter me 
procurado e eu não me lembro de a gente ter dado porque eu acho que a gente entesou meio que... 
 
PF – É porque daí o seu pai fala: “Falaremos pessoalmente quando você retornar sobre a estratégia 
que tá sendo passada pelo presente...” Aí o senhor não se lembra se... 
 
MO – E eu acho que a gente não deu, porque na verdade é o seguinte: Me conhecendo, eu já tinha 
dado, o cara “tava” me devendo ainda... Eu ia entesar! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Ou seja... Porque que eu iria dar a mais?  Então deixa a OAS dar, a ANDRADE dar, outros 
darem... 
 
PF – Outra pergunta que eu lhe faço: Por que ANDRÉ ESTEVES no meio? 
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MO – Ah... Deve ter sido na mesma linha de pedir pra... Ou seja... O... O ANDRÉ pegava esse... Devia 
ter pegado esses pepinos também da... Da... Pra ajudar né... Não... O BTG não vai ganhar nada com 
isso... Na verdade é um... Deve ter sido um pepino que o LULA passou pro ANDRÉ né? 
 
PF – E por que ele passaria um... E ele tinha relação com o ANDRÉ a... Desse ponto... De... De 
 
MO – Não sei...eu po... Eu “tô” vendo por aí, mas... Eu imagino que pepino... Quem te... Pepino que 
passava... Veja bem, eu não acho que LULA passava os pepinos só pra a gente... 
 
PF – E nem eu... Ele distribuía... 
 
MO – Eu acho que ele tinha... Ele tinha outros empresários que ele devia, por exemplo, eu sempre digo 
a SETE BRASIL, quando eu olho a SETE BRASIL, quem eram os bancos que “tavam” mais 
“envolucrados”?  Eram os bancos que tinham mais relação com o Governo.  Eu nunca entendi por 
exemplo: o BRADESCO, o BTG... É... Entrar no... Na SETE BRASIL... Mas aí eu entendo, quer dizer o 
BRADESCO... O Governo faz uma pressão enorme, aí você pega a agenda dos bancos com o Governo.  
O cara vai negar de botar 100, 200 milhões no projeto tendo toda essa relação com o Governo?  
Entendeu?  
 
PF – Entendi! 
 
MO – Então eu imagino que seja por conta disso... Eu não me lembro nunca de ter conversado nada 
de... De... De... Ilícito... 
 
PF – Isso, a gente tá querendo esclarecer justamente isso... 
 
MO – Não! Ilícito com o ANDRÉ eu nunca me lembro de... 
 
PF – Porque o senhor falou justamente, né, que resolvia alguns pepinos, né? 
 
MO – É isso... 
 
PF – Por exemplo hoje, pelo turno da manhã, teve a questão das SONDAS e... 
 
MO – Não, teve SONDAS, teve estádio... 
 
PF – Do... Do estádio... Não é isso? 
 
MO – BELOMONTE... 
 
PF – Isso... Que vocês não “tavam” ganhando, né? O raciocínio... 
 
MO – Não... 
 
PF – Do senhor é que era pepino, né? 
 
MO – Olha... É... 
 
PF – Mas a ODEBRECHT... 
 
MO – Eu tenho... Eu tenho uma nota, inclusive que eu passei pra... No final do Governo LULA de... 
Pontos que eram dívidas do Governo comigo:  Etanol – foi um pedido de LULA pra meu pai entrar no 
ETANOL, uma questão de um monte de dinheiro, depois ele vai quebra a CIDE e tá, tá, tá... 
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PF – É esse aqui?  
 
MO – ESTÁDIO DO CORINTHIANS... 
 
PF – O ETANOL, é esse aqui? 
 
MO – Não, não!  Aí é um ou... 
 
PF – É também? Não... 
 
MO – Não... Vários aqui era... Era outra coisa, mas não é não!  Mas aí faz pa... É porque essas coisas 
não são... Não têm um... O pedido vão... Vão nascendo com o tempo... 
 
PF – ETANOL no... É, eu tenho pra perguntar um e-mail disso! 
 
MO – Então: ETANOL, tem BELOMONTE, é ESTÁDIO do CORINTHIANS é... 
 
PF – Isso... Então:  Esses eram pepinos da ODEBRECHT, mas a ODEBRECHT querendo ou não foi 
beneficiada em algum né assim... 
 
MO – Não, lógico, aí é o que eu “tô” dizendo... 
 
PF – Pela relação... Aí o... O a questão com o ANDRÉ, o senhor não sabe de alguma situação 
específica... 
 
MO – Não, não, não, mas veja bem, todos os bancos tinham... 
 
PF – E aí como uma pessoa de mercado é claramente que ele ia resolver um pepino, mas ele não ia 
ficar no prejuízo, né? 
 
MO – (50’04”) É que na verdade, eu não acho... Eu não... Veja bem, eu dou como exemplo, o nosso!  
Não é que vo... Vo... Você fa... É parte de uma relação... 
 
PF – Sim!  Que em algum momento ia se reequilibrar... 
 
MO – É... De algum momento ou você... Até o fato de se ter as portas abertas, ter acesso entendeu? 
 
PF – Sim... Sim... Certo... Perfeito... É isso... 
 
MO – Mas aí... Eu não posso afirmar entendeu? 
 
PF – Certo... Sim... Com certeza... Lógico... 
 
MO – O que eu tô dizendo é o seguinte:  comigo, ele nunca fez, e eu nunca soube de nada é... É... De 
ilícito, entendeu? 
 
PF – Tá... Perfeito... Ainda no... 
 
MO – E nesse assunto da CARTA CAPITAL, eu não posso dar com certeza, mas eu não me lembro, 
nem dele ter me procurado e também não me lembro de a gente ter dado esse apoio adicional 
entendeu? 
 
PF – Esse... Isso do ETANOL que o senhor comentou agora!  O senhor lembra a época?  Por favor! 
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MO – Ah, ETANOL foi...  
 
PF – Eu tenho o e-mail... 
 
MO – ETANOL começou o nosso investimento... Começo... 
 
PF – Esse pedido específico de... 
 
MO – De LULA... 
 
PF – Do ex presidente... Sim, com relação ao ETANOL pra vocês se envolverem... 
 
MO – Ahn... Foi lá pra 2007 né, 2006... 
 
PF – Ah... Foi tão pra trás assim? 
 
MO – Ah... Foi pra trás... Foi pra trás... 
 
PF – O... Ainda... O item 1.4 do Relatório 87/2018, eu acho na fase em referência aos e-mails que a 
gente falou agora a pouco do... Dessa linha de crédito que o BUMLAI queria fazer... 
 
MO – Humm... 
 
PF – Esse e-mail aqui 
 
MO – Por... E... Esses e-mails por exemplo, sobre essa linha de crédito, você vai achar ela no anexo 
4.1.1, que é o de... Só pra você... Eu...aí eu boto... Mas você vai ver que a maior parte é do CS-FIRST 
BOSTON, mas é 4... 4.1.1... 
 
PF – Positivo! 
 
MO – (51’49”) Vai eu... O que eu achei de e-mail, sobre essa linha de crédito, eu botei lá!  Não sei 
necessariamente se tem esses né! 
 
PF – Aqui é só... O senhor soube que ele andava reclamando pro LULA que o senhor “tava” perturbando 
a... 
 
MO – É... Ou seja, eu “tava”! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Na verdade, eu “tava” na verdade não querendo que essa... 
 
PF – Saísse... 
 
MO – Saísse... 
 
PF – Entendi!  E esse e-mail no item 1.4 reflete isso, né? 
 
MO – É! 
 
PF – O senhor tá falando pro MAMERI que chegou ao seu conhecimento que o PECUARISTA... 
 
MO – É... 
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PF – BUMLAI, “tava” reclamando pro AMIGO DO SEU PAI, o LULA, que você “tava” perturbando... 
 
MO – É... É... 
 
PF – Essa... Essa ideia dele de estruturar essa linha de crédito adicional! 
 
MO – É porque na verdade era uma... Era uma... Meio que... 
 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 4 A 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 4 B 

 
 
MO – (52’24”) Isso...não tinha sentido nessa linha de crédito! 
 
PF – Ahn... Na sequência do documento 1.5, do mesmo relatório... Ahn... Vocês comentam uma 
notícia... O teu comentário é só em... “Vai dar ainda muito rolo...”  Vou demonstrar qual que é o e-mail 
e qual a notícia disso... Esse aqui ó:  “Vai dar muito rolo”, mas a notícia era essa aqui que o AGENOR 
MEDEIROS da OAS havia mandado para o MÁRCIO FARIA... 
 
MO – O que é pedra... 
 
PF – De uma notícia... Da PETROBRAS... Que é o processo de desinvestimento da PETROBRAS...  
 
MO – (53’00”) Ah sim... A gente achava que esse assunto da PETROBRAS... Da... Do desinvestimento 
da PETROBRAS... O que circulava no mercado é que nesse desinvestimento da PETROBRAS teve 
rolo pra cacete lá no... No... No... Ou seja... É... A... A... A PETROBRAS vendeu a valor abaixo, 
entendeu?  Isso é o que circulava... Eu não tenho nenhuma prova... Aí é fofoca... O que... Esse e-mail 
que você “tão” vendo aí é de e-mail de fofoca... 
 
PF – Quais eram as fofocas?  Só pra ... 
 
MO – Não, que... A PETROBRAS “tava” vendendo os ativos na argentina... O que... O que circulava é 
que a PETROBRAS comprava os ativos da argentina por um valor muito maior do que devia... 
 
PF – uhum... 
 
MO – E vendia por um valor muito abaixo do que devia... Era a fofoca que circulava... 
 
PF – Alguma mais... Alguma coisa além disso, ou não? 
 
MO – Não... Não... Não... 
 
PF – E outros processos de desinvestimento... Aliás... O mesmo mas de outras...outros ativos da 
PETROBRAS?  Chegava a mesma fofoca, ou não? 
 
MO – Sempre chegava... A fofoca que existia é que... O que acontece... Numa venda... Imagina assim:  
a venda é mais ou menos... É... Entre aspas... É quase um... Às vezes um valor até maior do que uma 
obra... 
 
PF – Uhum... 
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MO – Então... É muito menos exposição, às vezes, o cara botar 1%, 0,5%, 2%, numa venda pra mais 
ou pra menos do que até numa exposição numa obra... Não envolvia muita gente, era subjetivo, quer 
dizer... Você pagar às vezes 4 bi, e pagar 5 por um ativo ou... É... Mudando uma taxa de desconto, ou 
você... É... Vender por... Então, todo o mundo... O mercado todo achava que essas transações de 
compra e venda da PETROBRAS tinha mais dinheiro envolvido... Agora isso é tudo especulação!  Eu 
nunca... Por exemplo... Tem aquela história da... Da venda da... Da participação da SUZANO, que o 
próprio PAULO ROBERTO fala que foi por um valor muito acima do que FRANK GEYER... Eu já fui 
perguntado sobre isso! Eu pessoalmente acho que, nesse caso, a PETROBRAS estava disposto a 
pagar porque queria controlar, mas a percepção que a gente tinha é que a PETROBRAS comprava caro 
e vendia barato, e que, portanto devia ter... É... Mas isso é fofoca! Eu não... Não tenho nenhuma prova... 
Nada sobre isso.  Tanto que eu nunca falei isso no meu relato os e-mails que vão... Tão aí são e mails 
de... De comentários assim de... Especulação... Não tem nenhuma evidência... 
 
PF – (55’34”) Esse e-mail... Esse relatório aqui, a gente já encerrou então de... De comentar o 87/2018... 
É na mesma linha do que a gente tá fazendo aqui! Tá? Com os documentos! 
 
MO – Tranquilo! 
 
PF – Agora... Do relatório 90/2018: alguns e-mail a gente já até... 
 
MO – Agora... Esses relatórios são parte do mesmo... É... Relatório do e-mail... A... Dos e-mails? Tá... 
 
PF – Isso... Dos que a gente tem acesso pleno... 
 
MO – Entendi... 
 
PF – Que não são todos, como a gente descobriu no ato agora... 
 
MO – Tá... 
 
PF – Ah... Esses aqui a gente já comentou... Esse um... E-mail 1.5 desse documento é... É... Só pra 
mim... Só pra referendar, mas é... A questão da planilha... Março/2012...”Gilberto já havia falado com  
assessora” é pra aqueles pedidos que “tavam” vindo do... Do brani e do PALOCCI também... 
 
MO – Assessora: BRANI ou JUSCELINO? 
 
PF – Tá... Esse aqui... 
 
MO – Vai depender da época... 
 
PF – É pra depois... O e-mail 1.7... Deixa eu ver que esse aqui é grande... Ele começa de trás pra 
frente... Eu acho que tem a ver com o GUIDO, mas é só... Mas o senhor precisa me ajudar... Começa 
aqui e são 3 páginas... 
 
MO – (56’51”) Ah.... Esse é do GUIDO... Esse é aquele que eu falei! 
 
PF – É... Eu “tava” até procurando naquela hora que o senhor falou! 
 
MO – Esse é aquele que eu falei... Exatamente do... Do... Do... Ininteligível... Aí veja bem... É 
exatamente!  Esse e-mail... Eu tenho até outros!  Eu tenho até outros, entendeu? É... É... Não!  Esse já 
é... Já é... Evolução! 
 
PF – Tá! 
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MO – Já é evolução... Quer dizer, já é o... Já é depois da minha conversa com GUIDO! 
 
PF – Tá! 
 
MO - Tem uns e-mails que eu mostro que “é“ antes da minha conversa com GUIDO!  Que é o quê?  O 
PAULO MELO e o PAUL acertaram com o VACCARI e o ZARATTINI... 
 
PF – Tá... 
 
MO – Aí eles levaram o assunto para o GUIDO.  O GUIDO falou comigo!  Eu na época da minha 
colaboração, eu sabia que tinha um crédito... O que eu me lembrava era que tinha um crédito por conta 
desse empréstimo!  Agora eu não... Eu não me lembrava como esse crédito havia nascido. Então eu fui 
muito cuidadoso!  Nos e-mails, esse crédito ficou provado que ele veio do VACCARI e ZARATTINI, 
negociando com meu pessoal e o meu pessoal me avisou!  Aí o... Aí eles me avisaram: “ó, o GUI... O 
seu amigo”... Aí eu falei meu amigo quem?  GM!  É!  Aí o GUIDO vai te procurar!  Aí depois eu tenho 
um e-mail meu dizendo que meu amigo me procurou, que era anterior a esse ainda, e me disse olha 
dos 27 ele vai ficar com 23!  Então porque parece que o VACCARI e o ZARATTINI queriam ficar com 
os 27! 
 
PF – entendi! 
 
MO – mas o GUIDO ficou com os 23!  
 
PF – Uhum... 
 
MO – Aí eu disse pra meus amigos.  Eu disse para PAULO MELO: "Olha, dos 27 o GUIDO vai ficar com 
23..."  aí que eu falo assim ó... Aí já é ele me atualizando:  "Comuniquei as questões da negociação do 
nosso projeto aos meus amigos..." 
 
PF - Os AMIGOS DE SÃO PAULO dele eram VACAREZA e o ZARATTINI? 
 
MO -  "Naturalmente, houve um grande descontentamento..." 
 
PF – Tá... 
 
MO – Ou seja... 
 
PF – Eles perderam 23... 
 
MO – Eles perderam 23... 
 
PF – Entendi. 
 
MO – Entendeu? Os 23 foi pra planilha PÓS-ITÁLIA, e o VACCARI e o ZARATTINI “ficou” só com 4. 
 
PF – É... No e-mail seguinte o senhor fala isso... “ eu “tava” me referindo ao primeiro projeto do DGI...” 
 
MO – É! 
 
PF – “De 27 dos quais meu amigo só deixou 5 ou 3 para eles...”? 
 
MO – É! 
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PF – É... Eu me refiro ao primeiro projeto que eu havia liberado 4 para eles...”, tá?  Quer dizer que o 
saldo seria do seu amigo? Seu amigo à época, GM! 
 
MO – GM! Aqui é GM!  Aqui PALOCCI não teve nenhum envolvimento! 
 
PF – Tá!  Aí vai tratando só disso, basicamente, né? 
 
MO – É... E aí eu tenho... Os... Eu tenho a sequência de e-mails de antes e depois... 
 
PF – Ah... Tá... 
 
MO – Que é o anexo 6.1.2... 
 
PF – Tá... Não, beleza! 
 
MO – (59’34”) Que é o... E desses 23... Que eu tenho também e-mails, que eu já botei no anexo 8.5,... 
Que é... Desses 23, o 15 foi pro HADDAD! 
 
PF – tá... 
 
MO – Agora... Nunca falei com o HADDAD sobre isso... Porque o pedido veio do GUIDO... Foi 
descontado dos 23... 
 
PF – Quanto? 
 
MO – 15... 15! 
 
PF – Aí... 
 
MO – Mas nunca falei com o HADDAD sobre esse 15!  Veio um pedido do GUIDO... 
 
PF – Positivo... O item 1.8 do mesmo relatório 90/2018... Começa aqui, ó... É um aqui, ó... É uma que 
o BJ manda pra você. 
 
MO – 2011... “Dentro do meu compromisso tem aquela conversa... Doutor, preciso doar 500 mil oficiais 
pela CNO BRASIL, alguma consideração?”  Humm... Ah, sim!  Isso, faz o seguinte... É... Na verdade... 
“Doação PT”... É... PT... A gente começou a ter, acho que a partir dessa época também, 2011, a gente 
começou a fazer doação a... É... Ao partido... 
 
PF – Oficial? 
 
MO – Oficial... Fora do ano de eleição! 
 
PF – Tá! 
 
MO – Por quê?  A gente... Na eleição, a visibilidade, a gente descobriu que... Quando você doava em 
ano de eleição, a visibilidade era maior... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – E tinha toda aquela prestação de contas da eleição.  Então, começou a surgir essa ideia da gente 
começar a doar pros partidos, antecipar a nossa doação, pra não aparecer a doação... 
 
PF – Pulverizar... 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 125 de 179 

 

 
MO – Pulverizar... Antecipar... 
 
PF – Sim... 
 
MO – E não aparecer... Na... Na...parecer menos do que a gente “tava” doando! 
 
PF – No ano corrente, né, da eleição? 
 
MO – É... E aí, entrava como a gente doando ao partido.  Não era comum a gente fazer isso.  Eu acho 
que isso começou em 2015... 11... E aí, JUNIOR me explicando a primeira doação que ele queria fazer 
ao PT. 
 
PF – Uhum... 
 
MO – E eu na época, ficou claro, eu na época estranhei!  Pô, a gente vai fazer pro partido?  Vai aparecer?  
Entendeu? A gente queria diminuir, na verdade, a exposição. Mas ele... Aí... Ele me explicando que, na 
verdade, isso era uma maneira até de... E eu dizendo: “ó, se você vai doar... Tenta doar então... Pega 
a doação que a BRASKEM vai fazer...” Porque é uma exposição menor do que a CONSTRUTORA, 
entendeu?  Então foi isso! 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Mas, de fato, a gente fez algumas doações... Aos partidos, não foi só ao PT não... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – PSDB também, eu acho... 
 
PF – Ela constrangida, o senhor “tava” se referindo a quem? 
 
MO – DILMA! 
 
PF – Ah... A presidente DILMA! 
 
MO – DILMA! 
 
PF – Ah... Quando fala aqui... 
 
MO – DILMA... 
 
PF – Na verdade é o benedito que fala, né? 
 
MO – É! 
 
PF – “Ao doar oficialmente para o partido... Para que o partido feche suas contas...” 
 
MO – Ilusão dele, né... 
 
PF – “Estamos colocando o partido mais fechado conosco e ela se contra... Constranger e não tratar 
mal...” 
 
MO – Ilusão dele... Porque ela tratava mal a gente de qualquer jeito! 
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PF – A sua relação com os presidentes nunca foi direta, né? 
 
MO – (1:02:49) Porque, o que é que acontece? É questão de geração! A relação com LULA, a relação 
com LULA é de meu pai... Eu entre... Eu assumi a... A empresa em dois m... Final já, faltando um ano 
pra acabar o governo LULA.  Até então, era meu pai e PEDRO.  Então na verdade... Não tinha sentido 
eu nem tentar... E... LULA e... Não era... Não... Não... Eu não...  
 
PF – Não batia... 
 
MO – Não batia... Não... Não... Eu não tinha empatia... Mas tinha uma relação indireta... Assim, se meu 
pai não podia ir num evento, eu ia... Mas, eu não tinha empatia... Eu nunca tratei nada com ele.  Com a 
DILMA, é uma relação perturbada.  Era minha, a relação com DILMA, era... Não era de meu pai, era 
minha.  Só que sempre foi uma relação conturbada.  Tinha fases boas, fases ruins... Ela sabia que a 
gente era um grande doador.  Ela aguentava a gente por conta disso, mas era uma relação conturbada.  
Minha relação pessoal era.. Era AÉCIO e EDUARDO, então... Por quê?  Era uma questão de geração, 
né?  A minha geração era a geração do AÉCIO e do EDUARDO.  Então, o que eu tava construindo a 
relação era AÉCIO, EDUARDO, ACM NETO... 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Então essa era a minha geração.  Eu não tinha relação com LULA, RENAN, é... É... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Esse pessoal não era de minha relação... Tinha gente que se relacionava com eles... 
 
PF – Os mais antigos... Entendi!  Então... Desse documento... Depois a gente volta... Num outro item... 
Mas não é pra agora... Me dá aí que eu guardo nos pro final... Seguindo a mesma lógica... O... A 
informação... 
 
MO – Por exemplo:  na relação com o PALOCCI, ela... Eu fazia essa operação com ele, mas a relação 
maior com PALOCCI foi com meu pai. PALOCCI tinha uma relação com meu pai e com ALEXANDRINO, 
maior do que a minha... 
 
PF – Entendi... 
 
MO – Eu cuidava com ele, por causa dessa questão de... Da planilha... 
 
PF – Operacional... 
 
MO – Operacional, mas a relação do PALOCCI... Agora, do GUIDO não! 
 
PF – Do GUIDO era da... Do... Do senhor? 
 
MO – Do GUIDO era minha! Quem tinha relação com GUIDO era eu! 
 
PF – (01’04’53”)Tá! Qual que é essa aí?  121/2018... Aqui tem um e-mail de... Do item 1.1 dessa 
informação... Eu acho que é o senhor, aliás, é o senhor!  Peraí!  Enfim, o texto é um... Seu para seu 
pai... Ao final do primeiro governo do ex-presidente... Ex-presidente LULA! 
 
ADV –  Qual página que tá aí? 
 
PF –  É a primeira, página 3 que começa o e-mail! E aí tem uma série de pontos... Mas aí dá pra começar 
do começo o e-mail aqui... Aqui... Esse... 
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MO – (01:05’42”) – É, na verdade é o seguinte: quando ele... Sempre que meu pai ia ter uma reunião 
com lula, ele falava com AMIN... Com outras pessoas que... 
  
PF – Uhum... 
 
MO – Que tinham por exemplo, me procurava, procurava às vezes muito diretamente ALEXANDRINO, 
ou por exemplo, as... Às vezes um LE, PEDRO NOVIS, um cara da BRASKEM, procurava algumas 
pessoas pra pegar, ou levar pedidos, demandas, ou estar pronto para assuntos que o LULA poderia 
trazer de... De problemas, ou tá por dentro de outros assuntos que... Que queria contribuir.  Então tinha 
pedidos nossos... Ele tá preparado pra demandas, ou queixas do LULA, ou eventualmente contribuições 
que a gente podia fazer numa agenda institucional do país.  E aqui, é um desses pontos... Tem vários 
desses e-mails onde eu falo... Aqui eu tava falando do madeira que era um assunto que dava muito 
desgaste na relação com DILMA... E aí o madeira teve vários... Por exemplo: no anexo 4.1.4, eu... Eu 
botei vários anexos... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Que a relação... O madeira teve vários problemas! Teve licença ambiental no início, teve depois 
a questão a briga com a DILMA, depois a... A licitação, depois teve JIRAU, então, os... Os... Os temas 
iam mudando... 
 
PF – Tá... 
 
MO – Tá... TOCOMA, que era VENEZUELA, por exemplo, TOCOMA era um assunto... Aqui, justo ó... 
Aqui... Esse era uma das brigas que eu tinha, por quê?  TOCOMA... Eles tavam tentando inserir num 
projeto que a gente tava... É... Prestando... Eles estavam tentando apoiar... Eles não, aí teve: ZÉ 
DIRCEU, entendeu? Aqui ó: foi a de menor preço seguida da IKA, então a gente deu a proposta de 
menor preço depois... É... E aí o governo brasileiro, quer dizer, governo brasileiro entre aspas!  Algumas 
pessoas começaram a trabalhar pra inserir algumas empresas brasileiras, quer dizer, prejudicar a gente!  
Então, quer dizer: o brasil, lá fora, atuando em favor de uma empresa brasileira contra outra! Então é 
uma queixa! 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Esse aqui... TOCOMA foi uma queixa.  Aí eu conto... E eu capacito o meu pai como é a história, 
entendeu? 
 
PF – Aqui é... 
 
MO – Ponto... 
 
PF – Histórico do nosso apoio? Tá! 
 
MO – Que era o ponto que eu sempre... É... Pra não haver dúvidas de que ele conhece a dimensão!  
Então, eu sempre falava... Como eu “tava” conversando... Era importante ele conhecer a dimensão do 
nosso apoio, entendeu? 
 
PF – Quando o senhor diz apoio era o financiamento eleitoral? 
 
MO – Exatamente... Pelo menos o que... Mas aí veja bem: aí, nessa época, é importante atentar! Não 
era... Ó aqui ó... Anterior ao evento 2006!  Estão acertados com guerrilheiro e italiano, quer dizer, não 
era... Naquela época não existia... 
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PF – A conta... 
 
MO – A relação com PALOCCI não era minha primordialmente! 
 
PF – Tá! 
 
MO – Naquela época, a maior parte dos recursos, em dois mil e... Antes de 2006, era coordenado por 
DELUBIO... 
 
PF – que é o GUERRILHEIRO do... Do e-mail? O codinome? 
 
MO – É! JUNIOR é que deve ter muita coisa, porque quem era a relação do... Do... Do DELUBIO era o 
JUNIOR!  Então, era o tesoureiro do partido!  Era o VACCARI! Antes do VACCARI era o DELUBIO! 
Então...na verdade, eu “tava” atualizando meu pai daquilo que tinha saído da CNO! 
 
PF – Que você... Cujo... Que você era o LE, né? 
 
MO – Que eu era o LE! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Entendeu? 
 
PF – Aí quando o senhor fala anterior ao evento é...? 
 
MO – (01:09’05”) Ou seja!  Era aquela linha... Antes do evento 2006, nós já tínhamos feito esses apoios! 
 
PF – Ah, tá! 27 milhões, isso? 
 
MO – É! 
 
PF – Aí quando o senhor fala 15 milhões entre aspas, vinculado? 
 
MO – Quando é vinculado é porque é vinculado a alguma coisa, alguma missão, algum projeto, alguma 
coisa! 
 
PF – O senhor se recorda qual? 
 
MO – Não, não! 
 
PF – Deixa eu ver se tem alguma informação a mais aqui... 
 
MO – Não! Aí, normalmente, quem vinculou foi algum... Alguma... Algum “LDS” nosso, algum cara da 
construtora!  Não é que é vinculado algum projeto, ou seja, alguém acertou!  Porque aqui, é... É... É 
distribuído pro PT inteiro entendeu?  Então alguém acertou alguma coisa! 
 
PF – Mas aí quando o senhor fala vinculado, é... O senhor tá falando em contrapartida específico? 
 
MO – É!  Em geral... 
 
PF – É isso que eu quero... 
 
MO – Vinculado é contrapartida... 
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PF – Entendi! 
 
MO – É alguma coisa que é vinculado! 
 
PF – Tá!  Para o primeiro... Quer dizer... O que foi... O que foi pra... Pra benefício do LULA?  Evento 06! 
 
MO – Acho que é, viu! Eu não me lembro desse e-mail não! 
 
PF – Para o... Para o grupo... 
 
MO – Ó: para o primeiro!  Tende é... Eu acho que é... Que é LULA, né! 
 
PF – E aí o... 
 
MO – E para o grupo deve ser... 
 
PF –  O resto! 
 
MO – O resto! 
 
PF – PT? 
 
MO – Para o grupo... O PT... Que não o LULA. 
 
PF – É... “Ex” primeiro deve ser? Excluindo o primeiro... 
 
MO – E... E... E... Ex... Incluindo o LULA... É... É... Eu acho que é! 
 
PF – O que totaliza um valor, desde o início do mandato, do primeiro... 
 
MO – 75! 
 
PF – Mandato: 75 milhões!  Que vocês já haviam apoiado... 
 
MO – É... 
 
PF – Aquele... O PT... 
 
MO – É, exatamente! Aí, ó... Por e... 
 
PF – É importante você saber que no evento 2006... Agora é pro... Foi o...o... 
 
MO – “É importante você saber...” 
 
PF – A eleição que havia acabado de acabar! 
 
MO – “Que no evento 2006, dos 13 para o primeiro...” Quer dizer: dos 13 milhões pro LULA... “1,5 milhão 
foi vinculado... Junto à empresa sócia de...” Ou seja, na verdade, isso foi JOSE CARLOS GRUBISICH... 
O... 
 
PF – Empresa sócia do... Dele... JOSE CARLOS GRUBISICH? 
 
MO – Vinculado junto à empresa sócia de JOSE CARLOS GRUBISICH... Peraí... “Importante você saber 
que no evento 2006, dos 13 para o primeiro, 1,5 milhão foi vinculado junto à empresa sócia de JOSE 
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CARLOS GRUBISICH...” Qual é a empresa sócia de JOSE CARLOS GRUBISICH? Ah!  PETROBRAS!  
Por quê? 
 
PF – Já era uma contrapartida da... De algo da PETROBRAS! 
 
MO – Porque... É!  “ Importante você saber que no evento 2006, dos 13... 1,5 milhão foi vinculado...” A 
PETROBRAS e que, dos 35 para o grupo foi vinculado... Aí eu não sei o quê... “Mas tenha em mente 
que esses vínculos acima não são claros para ele e você pode considerar tudo como apoio 
institucional...” 
 
PF – Quer dizer que ele não sabia do acerto! 
 
MO – Que eles não sabiam do acerto... Porque foram... Aí quer dizer que foi um acerto do meu... Porque 
nunca é claro... Foi acerto... Porque na verdade, quando você pega... O JUNIOR deve ter essas 
planilhas... Quando o JUNIOR fazia, e os LE e os DS faziam eleição... O que é que eles faziam?  Nunca 
ficava claro o que era, mas você vai vendo várias planilhas de... De... De doação de campanha, tá lá:  
“vinculado” e “ institucional”... Você vai achar várias planilhas desse tipo em... Em... Em época de 
eleição, quando o pessoal consolidava os valores de campanha, você vai achar sempre colunas 
“vinculado” e “institucional”, o que é isso?  Vinculado, é vinculado a alguma missão! 
 
PF – Uhum... 
 
MO – (1:12’38”) Não necessariamente é um projeto!  Por exemplo: quando eu digo vinculado a alguma 
missão... É... O assunto lá da FONTE NOVA que eu... Tá investigado e eu já mandei a informação!  
FONTE NOVA não teve nada de ilícito na obra, mas a gente condicionou a que a doação a que se 
resolvesse um pleito que a gente entendia que era legítimo!  Então não é que teve um superfaturamento 
nada, mas... Tava... O apoio tava condicionado a resolver alguma coisa.  Então, o “vinculado” não quer 
dizer necessariamente... 
 
PF – Uma...  
 
MO – Um sobre preço ou... 
 
PF – Uhum... Entendi... 
 
MO – Uma propina... Mas é que você condicionou o apoio... 
 
PF – Sim... 
 
MO – A resolver alguma coisa.  Muitas vezes, você chega e ó... E era sempre como o... O... O que o 
governo, muitas vezes, por exemplo:  o governo... É... Ele... É... Era muito comum antigamente... Hoje 
talvez menos, mas o pessoal segurava os pagamentos, vários... Atrasava pagamentos e aí no ano de 
eleição... Ó... Mas, quando liberar os pagamentos... 
 
PF – entendi... 
 
MO – Eu tenho... E você dizia:  ó, eu também só pago se você liberar os pagamentos!  Então... Não é 
que teve... Foi vinculado àqueles pagamento... Então... Quando você vê vinculado, é isso!  Agora, quem 
vai poder dizer o que é este “vinculado” é quem tratou... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Aí é uma coisa super pulverizada, porque aí tava em toda a construtora, entendeu!  
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PF – É, mas financeiramente, é... A empresa vai ter um prejuízo de 10 milhões se não resolver esse 
problema da FONTE NOVA, é o que o senhor falou... 
 
MO – Vai... 
 
PF – Aí de repente... Ó... Então eu te dou metade do que ia me custar esse problema, pra você resolver 
o problema... 
 
MO – Mas é isso: você vincula... 
 
PF – Sim... É... Então tem um ganho... 
 
MO – Não... 
 
PF – Existe uma contrapartida... 
 
MO – É... É... Veja bem... 
 
PF – Eu entendo o raciocínio do senhor... 
 
MO – É... É... O que eu... O que eu digo é o seguinte... É o que eu... 
 
PF – Financeiramente eu entendo... 
 
MO – É o que eu expliquei... É o que eu expliquei... Não, não, não... 
 
PF – Só que juridicamente tem uma contrapartida... 
 
MO – Eu sei... Não... É o que eu expliquei... 
 
PF – Vocês estão deixando de ganhar... De perder, né... 
 
MO – Não... É o que eu expliquei pra... É o que eu expliquei no negócio... Pra mim, a FONTE NOVA é 
a coisa mais clara! Os assuntos são legítimos... 
 
PF – Sim... 
 
MO – Quando você, vincula ele a uma contribuição, ele se torna ilícito... 
 
PF – Isso... 
 
MO – Então... 
 
PF – É quase como um tráfico de influência... Você tá pagando pra alguém resolver um problema seu, 
que vai te custar muito... 
 
MO – É... Eu sempre digo: o cara tá criando dificuldade, pra vender facilidade... 
 
PF - Certo, perfeito... 
 
MO – Na verdade, o termo que eu sempre tive discussão... Eu discordo do termo vantagem, porque eu 
não estou pagando pra ter uma vantagem indevida... 
 
PF – Eu entendi! 
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MO – Eu estou pagando pra alguém resolver um problema que ele mesmo criou... 
 
PF – É quase uma extorsão, né? 
 
MO – É... É isso o que eu digo... 
 
PF – É quase uma extorsão... 
 
MO – (01:15’10”) – Entendeu?  Agora, eu tenho... Eu não, eu não deixo de reconhecer... O tema em si 
é legítimo, mas você pagou... 
 
PF – Sim... 
 
MO – É como se você tivesse... Você fez um ato ilícito, pra resolver algo lícito. 
 
PF – Que era de direito do senhor... 
 
MO – É... 
 
PF – Eu entendi... 
 
MO – Mas você cometeu a ilicitude... Eu não “tô” negando que cometeu, entendeu... Então, na verdade, 
isso tinha muito!  Agora... Também não quer dizer que em alguns casos não tinha aqui... Super... Eu 
não “tô” dizendo... É... Eu “tô” dizendo que isso aqui tá pulverizado... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – O fato de você dizer que tá vinculado, não é que era necessariamente isso, entendeu? 
 
PF – Perfeito... Só te... O BJ pode saber ou o... O próprio... Ele é colaborador o GRUBSI? Não? 
 
MO – GRUBISICHI... O problema do GRUBISICH é esse... Na verdade é o seguinte... Lembra o assunto 
da primeira denúncia da PETROBRAS? 
 
PF – Sim.  Da... Da... 
 
MO – O PAULO ROBERTO já falou, o YOUSSEF já falou, todo mundo já falou o seguinte: eu acertei 
com o ZÉ CARLOS... E o denunciado fui eu!  O acusado “foi” eu!  Eu nem “tava” na BRASKEM na 
época! 
 
PF – O da nafta? 
 
MO – É... Então, na verdade é o seguinte:  quem acertou os assuntos todos com o YOUSSEF e com o 
PAULO ROBERTO foi o ZÉ CARLOS, só que o MINISTÉRIO PÚBLICO resolveu me acusar e condenar.  
Na hora que ele fez isso, ele matou a colaboração do ZÉ CARLOS, porque na verdade é o seguinte:  
tudo o que foi feito na BRASKEM entre 2006 a 2009, foi feito por ZÉ CARLOS.  Ele é que acertou todos 
os pagamentos com o PAULO ROBERTO e o YOUSSEF, só que na hora que ele resolveu me condenar 
por um assunto... E eu entrei... E eu “tô” apelando!  Eu vou... Eu “tô” apelando novamente perdi mais 
uma... Vou agora apelar, vou fazer embargos... Por quê?  Eu entrei na BRASKEM depois de... Dos 
acertos... E eu fui condenado?  Então na verdade é o seguinte:  você não consegue a colaboração dele!  
Porque eu “tô” sendo acusado pelos crimes que ele cometeu, mesmo tendo entrado depois! 
 
PF – E ele não vai falar! 
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MO – por que que ele vai falar se ele... Se eu já fui acusado de tudo?  Entendeu?  Então é complicado... 
Você não vai falar... Agora eu... Eu não sei se JUNIOR lembra, pô... Agora... É provável que JUNIOR 
tenha planilhas da época, que mostre... Porque esse...essa informação... Agora, eu não sei! É 2006 
gente! Eu não sei se ele lembra não! Eu não sei se ele vai lembrar! Só se ele tiver uma planilha, 
entendeu? 
 
PF – E... Tá... Continuando é... Dos 13,8 pro primeiro... 
 
MO – (1:17’25”) 1,5 foi no início do segundo tempo... 
 
PF – Segundo turno... 
 
MO – Início do segundo... É... No início do... 
 
PF – Segundo tempo? 
 
MO – 4 milhões foi agora... Não no início do segundo tempo, quer dizer: no início do... 
 
PF – Segundo turno? 
 
MO – Segundo turno... 
 
PF – Tá! E 4 milhões pra fechar a conta? 
 
MO – É! 
 
PF – Apedido de PB e FILLIPPI? 
 
MO – PAULO BERNARDO e FILLIPPI... 
 
PF – E JOSÉ FILLIPPI... 
 
MO – É... Esses últimos 4 entraram todos como bônus, apesar de grande parte não serem nossos, pois 
conseguimos empresas parceiras para comparecer.  A... É... Ou seja, a gente já tinha aquele hábito de 
caixa 3! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – As empresas faziam doação oficial e a gente reembolsava elas e HILBERTO. 
 
PF – E o HILBERTO... Pra vocês não se exporem muito, não? 
 
MO – É, pra não aparecer muito... Mas... A gente já tinha, mas de fato... Esse... Isso sempre foi comum, 
mas a dimensão disso realmente foi com o ITAIPAVA.  Aqui nós tamo falando, provavelmente, de 1 
milhão, 2 milhões... Mas a... A dimensão, quando foi pra valores altos foi pro... Com o ITAIPAVA. 
 
PF – Tá.  Daí... Pessoas... 
 
MO – Que era, ou seja, na discussão dele, meu pai sempre dizia o seguinte:  ó, e sobre as pessoas... 
É... É... Do governo pra reforçar... 
 
PF – Uhum... 
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MO – (1:18’35”) É... É reforçar... Meu pai sempre procurava influenciar LULA, ou pelo menos passar a 
opinião que ele tinha sobre algumas pessoas do governo, e eu passava as minhas, pra ver o que é que 
ele devia... 
 
PF – Essas são as suas, certo? 
 
MO – Essas são as minhas! 
 
PF – GUIDO... 
 
MO – “GUIDO, DAMIAN e equipe...”  
 
PF – Equipe... “GABRIELLI, PAULO ROBERTO e DUQUE, únicos diretores alinhados com o ... Com os 
interesses do governo e que também conseguem conciliar os interesses corporativos da casa!” 
 
MO – (1:19’01”) É... Por quê?  Porque uma... Uma... Uma... Um problema que sempre teve na 
PETROBRAS, foi o seguinte:  não adiantava vir os interesses políticos, que a casa era muito fechada... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – O que houve, eu acho, uma avaliação que a gente sempre fez.  O que houve... O que foi que o 
PT conseguiu? Por que que o PT conseguiu, de certo modo, uma dimensão... É... De roubo na 
PETROBRAS, que a meu modo de ver, não tinha antes?  Porque ele conseguiu colocar diretores que 
conseguiram... Transitar bem... Atender aos interesses políticos... 
 
PF – E empresariais...! 
 
MO – Não... É... É... 
 
PF – A tá... Porque o senhor fala que antes era muito fechado... 
 
MO – Atender os pol... 
 
PF – A casa... Eles eram muito fechados a ponto de não... 
 
MO – Administrando o corporativismo!  É isso que eu fa... 
 
PF – Entendi... Entendi... 
 
MO – Ele conse... Ele conseguiu... Eles conseguiram transitar bem os interesses políticos, mas 
administrar o corporativismo da casa! 
 
PF – Entendi! 
 
MO – Então... Os interesses políticos acabavam... É... Sendo alinhados.  Entendeu? 
 
PF – E isso já era... Perceptível, na tua visão, ao final do primeiro mandato dele? 
 
MO – Já!... 
 
PF – Já “tava” bem claro isso? 
 
MO – Já “tava” bem claro!  Tava bem claro! 
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PF – JORGE VIANA, ok, JORGE BITTAR, MÁRCIO FORTES, MARTA SUPLICY... Faz acontecer!  
Enfim... 
 
MO – É... 
 
PF – Beleza... Tem aqui uns anexos que foram do seu pai, mas aí... Não... Não convém... É sobre o 
MADEIRA... Não convém tratar...esse aqui a gente já tratou... O item 2.1 desse daí... Quer dar uma 
olhada?  Tem um evento... Apoio EVENTO PARAGUAI... A gente já falou!  Falaram?  Falamos de 
manhã.  Ah... Então tá... Desculpa... Falou da feira também... Tudo isso daqui a gente já tratou, de 
manhã.  Você “tava” perguntando do álcool... O item 7.1 da informação 121/2018... Tá aqui... Começa 
aqui... Aqui você até conversa com o PALOCCI e aqui... Da sua lógica que o senhor falou... Tá 
preparado, e tal... 
 
MO – (1:21’30”) Exatamente... Aqui... Aqui já era a... A CIDE já tinha um problema porque... É... Foram 
basicamente 2 problemas que a gente teve... Quando a DILMA começou a congelar a gasolina... Pra 
mim foi o grande problema da PETROBRAS... E... E depois de congelar a gasolina, quando não tinha 
mais jeito, ela começou a reduzir a CIDE... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – Pra... Pra que... Pra dar o aumento artificial pra PETROBRAS... Ela... Ela dava em cima da CIDE.  
Só que ao fazer isso... 
 
PF – O álcool... 
 
MO – O álcool se ferrou!  Então, a gente se ferrou pelo... Pela redução da CIDE, e se ferrou pela é... Ou 
seja, ela deixou de dar aumentos devidos ao combustível, tirando da nossa CIDE... Então, ela dava pra 
PETROBRÁS mas não dava pro etanol.  Além de congelar o preço!  Então... Aí veio uma discussão 
enorme, eu tenho vários e-mails que eu botei... Fez parte... Foi, talvez, um dos temas mais assim que 
mais ocupou minha agenda foi etanol... Com GUIDO foi etanol e estádio do corinthians.  “foi” os dois 
temas que mais ocuparam minha agenda com GUIDO!  É... Dois pepinos... Eu falei... Ele sabia que 
“tava” em dívida com a gente... Tentava ajudar, mas não ajudava.  E aí, meu pai também... A gente 
conversava com PALOCCI pra tentar ajudar a gente... Meu pai falava muito com LULA.  LULA, ele de 
certo modo concordava com a gente.  Ele achava que o que DILMA tinha feito pro setor era absurdo, 
tá!  PALOCCI também, mas nunca... Nunca tomou nenhuma medida. 
 
PF – Aqui... Ahn... 
 
MO – É isso... É a questão da CIDE... 
 
PF – Quem te respondeu ali no e-mail quando você perguntou se vai... Alguma coisa? 
 
MO – ALEXANDRINO! 
 
PF – Ele ficou de ajudar no assunto etanol... 
 
MO – É... 
 
PF – O AMIGO DE SEU PAI... 
 
MO – É isso! 
 
PF – O PALOCCI? 
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MO – É, na verdade... 
 
PF – “Com a gasolina...” É o quê?  A diferença está... 
 
MO – Que eram... 
 
PF – “Centavos o litro... Além da vi... Além da visão dele para a DOMINGUEIRA...”  Expressão que me 
chamou a atenção! 
 
MO – Eu já ouvi... Eu já usei o termo CANTAREIRA... “Além da visão dele para DOMINGUEIRA...” 
 
PF – Se jogar no teu OUTLOOK você não vai achar? Se tiver algum e-mail! 
 
MO – Eu posso até achar, mas eu não usei esse termo não... No OUTLOOK não!  Vou procurar no 
meus e-mails todos! 
 
PF – Tá... 
 
MO – Eu não acho... 
 
PF – É por que... Me parece... 
 
MO – DOMINGUEIRA?  
 
PF – No e-mail que ele...  Tá, vocês estão falando do etanol aí o... O ALEXANDRINO fala: “... Além da 
visão dele para a DOMINGUEIRA...” 
 
MO – DOMINGUEIRA... 
 
PF – aí veio DOMINGUEIRA maiúscula... Aí isso me chamou a atenção! 
 
MO – Eu até botei esse e-mail no meu... No meu... Na pet de 28/02. 
 
PF – Esse especifico... Esse que a gente tá falando, né? 
 
MO – É... 
 
PF – Uhum... 
 
MO – É... Eu até botei ele na... Tá lá na pet de 28/03.... Ininteligível... Não!  Que dia isso? 
 
PF – É esse mesmo, 04/10... 
 
MO – Ah, rapaz... Será que DOMINGUEIRA não é eleição?  Quinta feira 04/10... Será que não é eleição 
de... De... De... 
 
PF – É... De prefeito!  É o primeiro turno... 
 
MO – É... Deve ser eleição de prefeito! 
 
PF – Boa... Segundo ele, falaram com ela, mas não foram otimistas... Não, aí é a sua resposta! 
 
MO – É! É... Com certeza é isso! 
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PF – É... Deve ser... 
 
MO – Era eleição... Devia ser eleição de... Quinta feira, sexta, sábado, domingo... Então... Devia ser... 
08/10, né?  Devia ser... Devia ser eleição...  
 
PF – Bate aí o calendário?  Deixa eu ver... Mas deve ser sim!  Tem, tem sentido!  Será que a tua resposta 
ali era sobre eleição? É, dia 04 é quinta! 
 
MO – Não, acho que é mais sobre etanol! 
 
PF – A eleição foi dia 07! Ah, é... “tá” certo!  Quinta é 04. É o mesmo de 2012! 
 
MO – Tá... É isso mesmo! 
 
PF – (01:25’24”) Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor!  Nesse caso, nós estamos em 2012... Ele já 
não é mais presidente! 
 
MO – Ah... Mas ele era o.... Por isso que a gente deixou, inclusive, aquele saldo amigo, né?  A gente 
sabia que a... A... Veja bem:  a gente não tinha uma relação que era confiável entre aspas com DILMA!  
Sabia que DILMA era complicada... E na verdade, eu mesmo, meu pai achava até que LULA tinha... 
Teria uma influência muito grande em DILMA.  Eu sempre achei que era mais ou menos!  Mas de certo 
modo, era alguém que a gente podia recorrer... É... Com... Quando tinha problema com DILMA.  Eu 
deixo isso muito claro, quer dizer... 
 
PF – E ele despachava do instituto, né?  Ele... 
 
MO – Se ele resolvia, ou não, não sei... Mas que meu pai levou... E vários... Meu pai e vários outros 
empresários, eu sabia, que levavam várias queixas em relação ao governo DILMA para LULA... E eu 
acho até que algumas dessas queixas ele transmitia a DILMA, outras não.  Eu acho que sim!  Então, de 
certo modo, no entendimento nosso, e de muita gente, o LULA tinha ainda influência. E era por isso que 
todo o mundo é... Apoiava... Tratava LULA é... Entendendo que ele era alguém que tava... Eu digo... 
Não acima... Mas alguém que podia ter uma capacidade de persuasão, influência, muito grande... 
 
PF – Sim... Va... Vamos agradar... Né?  Perfeito! 
 
MO – É... Não e... Mas... A CONTA ITALIANO foi feita nesse pressuposto de que é... A gente sabia... A 
conta... A CONTA AMIGO de que haveria pedidos de LULA e que a gente não teria condições de negar, 
porque seria uma pessoa influente! 
 
PF – Sim!  Depois... É... Chefe... A hora que você achar interessante pra gente entrar na ruptura né?  
Se quiser aproveitar o gancho agora, ou se quiser continuar na sequência que o senhor tá fazendo... 
Pode ser... É porque vai fechar os e-mails... Beleza... Os outros e-mails são de outro assunto 
completamente diferente... Eu não quero vinculá-lo já! Inclusive esse aqui... Você diz da ruptura... Você 
pode até inquirir ele... Porque tem alguma coisa que o senhor comenta, né... Que assim... A... A... É, 
mas aí já vai entrar no... Você que sabe... Naqueles e-mails... Você que sabe!  Então vamos encerrar 
esse... Já deu mais de... Uma hora e meia quase do último corte!  Tá, eu vou encerrar só! Foi 15h37min 
que começou... Só pra copiar... Cortar esse... Terminar essa parte e encerrar o vídeo às 17h04min... 
Isso! 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 4 B 
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5. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - OITIVA MARCELO BAHIA ODEBRECHT – PARTE 5  

 

A seguir será apresentada a transcrição integral da 3ª PARTE da OITIVA prestada por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT que se iniciou as 17h18min e encerrou-se as 18h27min do dia 18/09/2018, e que foi 

armazenada em dois arquivos descritos como A e B, de forma sequencial e automática. O arquivo “PARTE 5 A” possui 

52min33seg e o arquivo “PARTE 5 B” possui 15min21seg.  

 

 

 

OITIVA – MO – PARTE 5  

 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 5 A 

 
 
PF - (00’00”) Dando sequência à oitiva do colaborador MARCELO ODEBRECHT que se encontra aqui 
representado pelo Dr. THIAGO NEUWERT, eu sou o DELEGADO DE POLICIA FEDERAL FILIPE 
PACE, e as testemunhas policiais: RODRIGO PRADO PEREIRA e JOAO VICENTE GRANJA DE 
MACEDO. A gente vai dar sequência à 5ª parte do registro áudio visual do ato iniciando-se as 17h19min 
do dia 18 de setembro de 2018. (00’33”) A gente vai seguir ainda MARCELO na mesma lógica de eu 
lhe mostrar alguns e-mails das nossas investigações. RUPUTURA.  
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MO – Estou até curioso o que quer dizer RUPTURA.  
 
PF – A ruptura entre LULA e DILMA que a gente viu em um e-mail de vocês. Porque tudo indicava que 
ele fez uma pressão para que ele voltasse em 2014.  
 
MO – Na verdade...  
 
PF – (01’01”) Ele queria ser o candidato em 2014?  
 
MO – A percepção que circulava era essa.  
 
PF – E de repente, ela, tomou diversas atitudes... Quase...  
 
MO – A gente nunca entendeu isso... Na minha visão, ele nunca deixou claro para ela... A minha visão 
e a visão que a gente tinha dentro de casa era a seguinte: que ele nunca foi explicito para ela... Ele 
esperava que ela dissesse assim: “LULA, você vai!”… E ela, malandra, nunca disse... Então, ele nunca 
explicitou para ela... Mas ele esperava que ela... 
 
PF – (01’44”) O reconduzisse...  
 
MO – O reconduzisse...  
 
PF – Perfeito.  
 
MO – O nosso modo de ver era esse...  
 
PF – (01’50”) E aí em determinado momento, ela começa a tirar as pessoas dele e começa a colocar 
pessoas dela...  
 
MO – A gente percebeu isso...  
 
PF – GABRIELI, era dele. E de repente veio GRAÇA, que era dela...  
 
MO – (02’00”) Ela começou com o tempo... Ela começou com o tempo... Isso começou já com a saída 
de PALOCCI, né? A saída de PALOCCI foi o primeiro passo para ela passar a ter... Tanto que era uma 
discussão interna que eu tinha com meu pai... Que meu pai achava que LULA tinha uma influência maior 
do que eu achava que tinha... Inclusive tinham alguns pontos que meu pai levava para LULA, que eu 
dizia: “Meu pai, cuidado, porque vai me dar mais problema com DILMA... Porque você vai lá falar com 
LULA...” Por exemplo: a briga que o pessoal imputa a mim com DILMA, na verdade começou por parte 
de uma atitude de meu pai com LULA... Porque, meu pai... Foi um assunto do MADEIRA... Meu pai 
chegou para LULA, e disse assim: “Ô, LULA... A DILMA está ajudando os nossos concorrentes e está 
levando com isso...” (03’00”) E ela veio para mim: “Porque que vocês foram...” E jogou... Como a relação 
dela era na época de MINISTRA era comigo... A relação complicada dela começou por causa dessa 
declaração de meu pai para LULA... E eu tive os embates com ela nos assuntos do MADEIRA, tá? Só 
que quando chegou mais ou menos... Quando eu percebi que LULA não tinha essa influência que meu 
pai achava que LULA tinha sobre ela... Eu de meu lado procurei reforçar a minha relação com GUIDO... 
Com PIMENTEL... Eram as duas pessoas que eu achava que... Eu fazia... Eu cercava DILMA através 
de... Eu achava o seguinte: como a minha relação com ela sempre era conturbada...  
 
PF – (03’50”) Eram bons pivôs, né?  
 
MO – Eu tinha outros... Eu usava a DILMA... Eu usava GUIDO... Eu usava PIMENTEL... Eu usava o 
GILES... Eu usava o ANDERSON... Entendeu? Então, eu tinha várias pessoas no torno da DILMA... Eu 
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trabalhava com essas pessoas para através delas, influenciar ela... E de certo modo, muito através 
dessa relação que eu fui construindo com essas pessoas, a minha relação com DILMA foi melhorando 
também um pouco... (04’13”) Então, foi um pouco por quê? Também o entorno de LULA, era um entorno 
crítico à mim... Meu pai sempre atendia LULA em tudo, e eu entesando... Então o entorno de LULA era 
mais crítico... Quando DILMA começou a botar o entorno dela e eu comecei a ter relação com o entorno 
dela... A minha relação com ela começou a melhorar... Então, no final já estava melhor... Era uma 
relação de bastante confiança... (04’40”) Mas era isso... Dentro de casa, meu pai era com LULA... Eu 
era com DILMA... E tinha... A gente tinha percepções diferentes... Mas eu acho que nunca teve uma 
ruptura... Na minha opinião... Entre DILMA e LULA... Teve progressivamente... O GOVERNO DILMA se 
tornou mais DILMA... E progressivamente LULA passou a ter cada vez menos influência... Essa é a 
minha opinião... Não teve ruptura... Eu acho que teve uma coisa progressiva, de DILMA se tornar mais 
DILMA... Cada vez mais independente... Escutando menos o PT...  
 
PF – É porque assim... Que nem a gente falou... Os pontos de vista são subjetivos... O senhor está nos 
trazendo esse ponto de vista... O PALOCCI nos trouxe um outro ponto de vista que ele observou que 
de uma forma gradual o ex-presidente LULA tentou criar esse ambiente em que ele fosse inserido... 
(05’35”) Inclusive teve um jantar que ele disse que foi na casa da MARTA SUPLICY em JANEIRO de 
2014... É isso né? JANEIRO de 2014, se eu não me engano... Que ele chamou... Ele brinca assim: “O 
LULA convocou o PIB nacional” – convocou os grandes empresários nacionais – provavelmente o seu 
pai deve ter ido... Ou o senhor deve ter ido...  
 
MO – Acho que esse de MARTA SUPLICY foi o meu pai...  
 
PF – (06’00”) Foi o seu pai... Em que ele meio que abertamente se colocou naquele jantar de forma a 
ser um candidato...  
 
MO – Ele dizia isso... Por exemplo... O LULA quando chegou... Tem até aquele tal do jantar que botam 
na denúncia lá em casa... O LULA quando chegou...  
 
PF – O jantar de 2014? De JUNHO de 2014? 
 
MO – Mais ou menos isso... O que é que aconteceu: Por volta disso, 2013 ou 2014... O LULA e o 
PALOCCI combinaram com meu pai e outros empresários... Pegava os 15 empresários que ele 
considerava os principais... E passou a ter jantares regulares revezando a casa... O primeiro jantar ia 
ser... Eu não era... Quem nos representava nesses jantares era meu pai... No caso específico do 
primeiro jantar... Como minha casa era em SÃO PAULO e a casa do meu pai era em SALVADOR... Na 
verdade eu acabei indo porque eu fui o anfitrião do jantar... Fui na verdade... Porque apenas dei a minha 
casa para meu pai... E teve esse primeiro jantar... E aí iam as principais pessoas de banco... Os 
principais 15 empresários do BRASIL. (07’00”) E realmente você via que LULA estava se colocando... 
Como... Mas ele nunca foi assim, explícito, assim... “Eu vou ser...” Nunca foi explícito... Ele pode ter sido 
explícito para PALOCCI... Eu nunca escutei...  
 
PF – Era o perfil dele... O perfil dele não era ser...  
 
MO – (07’30) Eu acho que era mais uma coisa que ele... Talvez... Ele acha que foi uma sacanagem de 
DILMA, mas ele nunca foi explícito com ela, entendeu?  
 
PF – Mas nesse jantar específico, ela ao saber que ele fez esse jantar... 
 
MO – Tinham vários jantares...  
 
PF – Mas especificamente esse jantar da MARTA, ele, ao ter o feedback da DILMA, percebeu que ela... 
Foi realmente... Um momento em que ele tentou romper com ela...  
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MO – (07’57”) PALOCCI aí... Aí esse assunto... PALOCCI e talvez meu pai saibam de uma fonte mais 
direta do que a minha...  
 
PF – O seu pai seria ouvido também, mas em virtude da viagem, provavelmente mais para frente a 
gente vai ouvi-lo também...  
 
MO – Essa percepção de ruptura eu nunca tive...  
 
PF – (08’11”) Tem um jantar que foi em junho ou julho de 2014 em que PALOCCI e LULA foram a sua 
casa para ter encontro com seu pai, e que acabaram convidando o senhor para participar do jantar... E 
que eles conversaram sobre a eleição de 2014... (08’30”) 
 
MO – Eu acho que teve um jantar... Eu, meu pai, LULA... 
 
PF – Que a princípio não era nem para o senhor participar, mas “não... fica também... Marcelo...” 
 
MO – (08’40”) Na verdade, o seguinte: nesses encontros com LULA, eu participava quando era lá em 
casa... Meu pai as vezes pedia a minha casa... Então realmente, esse jantar eu realmente lembro... Não 
era um jantar para eu estar... Era um jantar que meu pai pediu para ser lá em casa para ser mais 
reservado... Mas era ele, PALOCCI e LULA... E eu acabei ficando no jantar... Eu até perguntei: “É para 
eu ficar? ” E eu acabei ficando...  
 
PF – E o senhor se lembra do que foi tratado?  
 
MO – (09’00) Eu não me lembro... Eu não me lembro... Mas eu acho que não foi... Eu não me lembro 
assim... Com certeza naquela época era queixa... Deve ter sido um jantar recheado de queixas dela... 
E recheado de promessas dele... Entendeu? 
 
PF – LULA se queixando de DILMA?  
 
MO – (09’20”) A gente também... E ele à essa altura do campeonato já reconhecendo... 
 
PF – Que ela seria candidata?  
 
MO – Não! Já reconhecendo que ela tinha vários problemas... Mas nunca disse assim... Eu não me 
lembro de LULA dizendo: “Eu vou ser candidato!... Ela não está deixando...” (09’38”) Até porque ele 
nunca iria se rebaixar a ponto de dizer que ela não está deixando ele ser candidato... 
 
PF – Sim. Sim. Perfeito.  
 
MO - (09’45”) Ele nunca iria reconhecer isso... Na cabeça dele... Eu duvido que ele disse para alguém 
que ele não foi candidato porque ela não deixou... Eu duvido! Ele não ia... Não ia se rebaixar a ponto...  
 
PF – A ponto de admitir a derrota...  
 
MO – Não! A ponto de que ela o impediu... Para mim não fecha isso... (10’10”) Talvez para o PALOCCI 
ele poderia dizer isso... Mas nem para o meu pai ele iria dizer isso...  
 
PF – (10’20) E tiveram alguns momentos em que com o andamento da LAVA JATO... Tem alguns e-
mails do senhor... Dizendo que o LULA recriminava a forma passiva da DILMA em deixar a investigação 
continuar...   
 
MO – (10’30) É porquê... 
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PF – É o e-mail que estou querendo mostrar para ele... Do relatório... 
 
MO – (10’39”) Eu tenho vários... Eu tenho os ANEXOS 22.3 e 22.4 que é só sobre essas questões de 
“OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA”, aonde eu coloquei toda essa interlocução que eu fiz com vários 
interlocutores do GOVERNO sobre essas questões da LAVA JATO... Onde o nosso foco principal era 
essa contaminação de contas...  
 
PF – (11’04”) Positivo. Falou um pouco de manhã sobre isso... Nesse também o senhor também foi 
apresentando os e-mails? 
 
MO – (11’12”) Vários... Os anexos 22.3 e 22.4...  
 
PF – O relatório 100/2018, o e-mail do item 1.1., é justamente sobre o que o PRADO estava 
perguntando... (11’28”) Que tem alguns fatos que em virtude da colaboração dele que a gente está 
aprofundando, que partem desta lógica... De uma briga entre os dois... Aí justamente essa “passividade” 
dela... Enfim... Tenho até o trecho que eu marquei... Mas o senhor vai ver a parte que fala que...  
 
MO - (11’45”) A gente chamava ela de “autista”... Vocês devem ter visto e-mails que eu falava... A visão 
que a gente é que ela era autista... Ela não estava enxergando a desgraça que ia dar...  
 
PF – Entendi.  
 
MO – (11’55”) Ou seja: ela sabia do montante envolvido; a gente já tinha alertado o LULA... Pô, a 
contaminação... No nosso caso... Veja bem... A gente sabia a dimensão... O nosso “apoio”... Em 2014, 
o nosso “apoio” deve ter sido para ela de quase R$ 100 milhões... Na campanha... Entendeu? Grande 
parte para JOAO SANTANA... Essas contas que foram para JOAO SANTANA estavam contaminadas... 
Gente, não tem como... E ai vem aquela história... (12’25”) A gente falava com LULA... Falava com 
PALOCCI... Falavam com eles... Ela não enxergava... Ela não enxergava! A gente chamava de 
“autista”... Eu mesmo... Para não dizer que... Quando chegou... Eu mesmo... Eu já tinha falado com ela, 
sinalizado... Mas eu fui muito enfático... E eu falei no meu... No México... Em maio quando eu me 
encontrei com ela... Eu pedi uma reunião... Eu precisava falar com ela com urgência... Ai, depois que 
ela saiu do seminário, ela entrou numa salinha... Ai o pessoal, que eu conhecia todo mundo, conseguiu 
uns minutos para eu estar com ela... Eu falei: “Presidenta, vai dar desgraça... As contas que a gente 
usou para pagar JOAO SANTANA estão contaminadas...” Eu já tinha mandado para ela, já tinha 
mandado para FERNANDO PIMENTEL... FERNANDO PIMENTEL já tinha mostrado para ela... E ela: 
“Ah, não... Não vai dar em nada... Eu estou tranquila...” Porque MONICA dizia para ela... A percepção 
que eu tinha na época era de que MONICA dizia para ela para ficar tranquila... Que aquilo que a gente 
recebeu no exterior foi de outras coisas: PANAMÁ, ANGOLA... E o resto a gente recebeu tudo no 
BRASIL... Não tem como... Não tem registro... (13’39”) Eu dizia: “vai dar desgraça! Vai dar desgraça! E 
ai Presidenta, quando chegar as informações na Justiça a senhora vai estar no meio...” E ela “autista”, 
“autista”, “autista”...  
 
PF – (13’53”) O senhor mandava isso como? Via PIMENTEL? 
 
MO – Isso eu falei com ela...  
 
PF – Mas quando o senhor avisou antes... Era por e-mail...  
 
MO – (13’58”) Falei com GUIDO, falei com PIMENTEL... Falei com PALOCCI... Falamos com LULA... 
Meu pai falou com LULA...  
 
PF – CARDOSO? 
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MO – CARDOSO! CARDOSO tem vários e-mails, eu com MAURICIO FERRO, nas conversas com 
CARDOSO... (14’12”) Contratamos um advogado que era da relação do CARDOSO... O que a gente 
pode fazer para comunicar... A gente avisou: “vai dar desgraça!”. Entendeu? 
 
PF – (14’24”) – Tem uma parte aqui nesse e-mail... Que o ALEXANDRE... É o mesmo e-mail que está 
ali... A parte que o ALEXANDRINO fala: “Vamos lá! Estou muito preocupado porque acho que ela quer 
fazer um voo solo... E ele se lançou a 2018 de modo a mantê-la sob controle... Nesse cenário entra 
também a LAVA JATO... Pois ela acredita que chega nele e não nela... E ai está a grande confusão na 
qual estamos metidos... Alguns que foram presos são da turma dele... Só que com fortes ramificações 
nela... Ai mora o perigo... Estão se mexendo...” Então, assim: existe uma hipótese que foi colocada pelo 
ANTONIO PALOCCI de que ela permitiu que a LAVA JATO andasse um pouco...  
 
MO - (15’05”) Porque não ia chegar nela...  
 
PF – Porque não ia chegar nela... E porque ela gostaria... Propositalmente... De sufocar a captação de 
recursos do ex-presidente LULA...  
 
MO – Eu não sei... Aí talvez seria a percepção de PALOCCI... Eu acho que na cabeça dela... Uma das 
razões do autismo dela é que ela achava que a LAVA JATO não chegaria nela...  
 
PF - (15’26”) Não chegaria nela, mas chegaria no LULA!  
 
MO – Chegaria no LULA...  
 
PF – Então ela fez isso conscientemente... Então ela rifou ele? 
 
MO – Eu não sei se ela rifou ou não... Ou ela não se desgastou a ponto de tomar uma atitude já que ela 
não seria, na visão dela, atingida... Então eu não sei se ela rifou... Eu não sei se... Eu não acho que ela 
fez nada contra LULA... Ela deixou de fazer alguma coisa que ela pudesse ter feito, porque na visão 
dela, ela não seria atingida...  
 
PF – (15’57”) Mas na visão do senhor... Já chegou até o seu conhecimento de que ela acharia que 
chegaria nele? Pronto! Reformulando...  
 
MO – Não... Veja bem... Já estava nele! Todo mundo envolvido na LAVA JATO era da relação de LULA... 
Tava na cara que ia chegar! O LEO PINHEIRO preso... (16’18”) Naquela época... o LEO PINHEIRO era 
da relação... Se tinha duas pessoas que era da relação de LULA era LEO PINHEIRO e meu pai... Então 
LEO PINHEIRO preso... Todo aquele pessoal era da relação do LULA... Ia chegar... Nela 
especificamente, o que que eu acho que chegava... O seguinte... Grande parte da doação de JOAO 
SANTANA foi feita por nós... (16’46”) Então eu diria que em 2014, grande parte do que teve de CAIXA 
2 para campanha dela e JOAO SANTANA foi nós. E de certo modo ela achava que estava protegida... 
MONICA sinalizando... Eu acho que teve MONICA um papel de tranquilizar ela... Eu acho que MONICA, 
pra mim, teve um papel de tranquilizar ela mais do que devia... (17’13”) Então eu acho que ela deixou 
de agir porque quem tava exposto não era ela... Eu não acho que ela fez nada contra LULA...  
 
PF - (17’19”) Perfeito. E aqui na continuidade desse e-mail vocês comentam que... Eu fiquei na dúvida 
de um interlocutor aqui... “Hoje devo estar com ES...” 
 
MO – É ALEXANDRINO? É EDINHO SILVA! 
 
PF – EDINHO SILVA....  
 
MO - Era outro que a gente usava...  
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PF – Outra pergunta... Na sua percepção dos fatos à época... Era só dela essa percepção que não 
chegaria à ela ou ela tinha interlocutores próximos que reforçavam... Além de MONICA que o senhor 
acha que... 
 
MO – Eu tenho alguns e-mails que até que vão corroborar o que eu estou falando para você... Eu falava 
com interlocutores... Eles se preocupavam... Tem até e-mail engraçado... Quando o cara voltava depois 
para mim, já tava mais calmo... Ai eu tenho os e-mails que falam: “tá vendo... o cara voltou e já foi 
convencido por ela...” 
 
PF – O senhor esquentava eles e ela esfriava eles...  
 
MO – (18’15”) E ela esfriava... E ai vai aquilo que eu falei... Parte porque MONICA minimizava... E parte 
porque ela ficava dizendo para as pessoas: “Isso é blefe de MARCELO... MARCELO tá me ameaçando 
para eu fazer alguma coisa... Não vai chegar em mim...” Então, é o que eu chamo de autismo... Mas eu 
falei com todo mundo que eu podia falar... Todo mundo que estava no entorno dela... Dei as informações 
que eu podia dar... E ela não...  
 
PF – (18’46”) E ai na continuidade, teve aqui que... JEC é JOSE EDUARDO CARDOSO?  
 
MO – É...  
 
PF – “JEC teve na mão a oportunidade de abortar a operação na sexta pela notícia do ESTADAO no 
envolvimento declarado dos delegados da LAVA JATO...” Foi aquela situação de que na véspera da 
deflagração da operação da FASE 7 saiu aquele dossiê do FACEBOOK... Aquelas coisas...  
 
MO – (19’05”) Ele teria a oportunidade na nossa visão de com aquela informação... Isso é uma visão 
nossa... Ele teria a oportunidade como o vazamento foi em cima de AECIO... Ela teria a oportunidade 
ou ele teria a oportunidade... Usando o argumento de que todo mundo apoiava AECIO, caracterizar a 
politicagem e fazer... E derrubar a operação... Era isso que a gente...  
 
PF – Nenhum de nós três somos as pessoas que foram denunciadas no dossiê... Só para avisar o 
senhor... Foi instaurado um inquérito e o inquérito acabou sendo arquivado... E o arquivamento desse 
inquérito está disponível no CONJUR e em fontes abertas... Nesse arquivamento, os procuradores 
fazem uma cronologia da investigação deles... E um dos advogados de vocês, o AUGUSTO BOTELHO, 
ele admite no inquérito que se reuniu com um DELEGADO DA POLICIA FEDERAL que nunca trabalhou 
na LAVA JATO e que realmente ele entregou esses prints dessas contas e essas coisas... Eu quero 
saber o que o senhor sabe com relação à essa história... 
 
MO – (20’15”) Veja bem: esses assuntos... Eu já tive a oportunidade... Porque o MINISTÉRIO PÚBLICO 
já conversou comigo... a CORREGEDORIA já conversou comigo... Então eu já expliquei... Essas 
questões com JOSE EDUARDO CARDOSO, até está tudo nos meus e-mails e deixa claro... Todos 
esses assuntos eram conduzidos por MAURICIO... (20’35”) Desde 2014... O que é que aconteceu em 
2014... Quando começou o assunto LAVA JATO, eu disse assim: “HILBERTO, LUIZINHO... Daqui para 
frente vocês se reportam à MAURICIO... FERNANDO, você se reporta à MAURICIO... Vocês não fazem 
mais nada sem alinhamento com MAURICIO... Porque ele vai medir o grau de exposição que a gente 
tem... E ele vai tomar as medidas que ele tem feito...” Então, todas essas ações foram conduzidas... Eu 
participava... Pelos e-mails está evidente... MAURICIO me atualizava de algumas coisas e algumas 
ações... Eu entrava em várias reuniões que tinha... Eu entrava no final ou... Mas de certo modo eu não 
acompanhava os detalhes ou a estratégia tática. (21’17”) Nesse assunto... Eu já fui perguntado porque 
eles acharam uma nota minha, aquela famosa “dissidentes”...  
 
PF – O que significa aquela nota? 
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MO – (21’25”) Aquela nota foi o seguinte: Uma reunião que eu participei... Do pessoal que estava 
conduzindo a LAVA JATO, que estava sendo liderado por MAURICIO... Veio o tema da CARTA 
CAPITAL... Eu já expliquei: gente a gente não fez nada sobre isso... Esse assunto foi trazido à reunião 
pela CARTA CAPITAL... Por uma reportagem da CARTA CAPITAL... Onde a gente... Era uma das 
coisas que estava-se pensando em usar para criar uma nulidade... Eu até disse: Isso eu usei na minha 
defesa... Quando você vai na minha primeira ação penal, estava lá numa das minhas defesas... Mas 
não foi um assunto que a gente tomou, que eu saiba, nenhuma atitude... (22’04”) Do ponto de vista de 
contato com a POLICIA FEDERAL, a única informação que eu me lembro de ter tido com o MAURICIO 
foi um contato que ele teve com uma pessoa que se dizia ser da POLICIA FEDERAL que estava 
tentando vender um dossiê da MEIRE POZZA. Esse contato foi feito... MAURICIO disse que entrou em 
contato com essa pessoa... Mas essa pessoa fez contato com MAURICIO por meio de uma chamada 
de vídeo sem, sem... Com imagem distorcida... Mas que ele mesmo chegou à conclusão que aquele 
assunto não era para prosseguir... E ele me disse: “Olha, MARCELO, eu acabei encerrando esse 
assunto... Não evoluiu...”. Essa foi a única informação que eu me lembro envolvendo a POLICIA 
FEDERAL... Que veio do MAURICIO... O mais só ele vai poder dizer... Entendeu? 
 
PF – Tranquilo. 
 
MO – (23’00”) E a relação com BOTELHO era dele...  
 
PF – Sim... O senhor tem consciência... Vou ser redundante... (23’10”) O senhor tem consciência de 
alguma contrapartida que tenha sido dada para as pessoas...  
 
MO – (23’12”) Dá POLICIA FEDERAL?  
 
PF – Não... Para qualquer agente... A ODEBRECHT deu recursos financeiros para ajudar a obstrução 
de alguma forma da LAVA JATO...  
 
MO – Não... Ai que eu falo... A gente... Veja bem... Ai... É aquela história... Nós... Esqueça POLICIA 
FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO...  
 
PF – Sim... OBSTRUÇÃO...  
 
MO – (23’38”) Veja bem... A gente teve contato com vários interlocutores, certo? Nesses interlocutores... 
Fica difícil dizer que... Por exemplo... Todos eles de certo modo tinham um apoio nosso... Não nesse 
assunto específico... Mas eram pessoas que a gente tinha apoiado... O EDINHO sabia que a gente tinha 
apoiado na campanha... O GILES sabia... Não teve... Eu não acho que a gente deu... A única coisa que 
pode ou não ser questionado... É o contrato que a gente tinha com o SERRANO que era advogado da 
relação do JEC... Do JOSE EDUARDO CARDOSO... (24’10”) Mas... Eu não sei avaliar isso... Ele era o 
nosso advogado... E ele era a pessoa que tinha como... Ele também tinha... Sendo nosso advogado ele 
tinha uma relação com JOSE EDUARDO CARDOSO... É difícil dizer...  
 
PF – Se teve recurso foi de uma forma global... Não foi nada específico... É isso que o senhor está 
falando...  
 
MO – (24’38”) E se teve especificamente para uma pessoa que nos ajudou, foi para SERRANO... Mas 
ele foi contratado como advogado... E como advogado ele tinha uma relação com JOSE EDUARDO...  
 
PF – Ai se confunde... Eu entendo...  
 
MO – Se confunde... Entendeu? 
 
PF – (24’52”) Não é esse o caso. A pergunta era se... Como teve esse encontro...  
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MO – Teve esse assunto da MEIRE POZZA. A informação que tive do MAURICIO é que não foi... 
 
PF – Sem saber nomes? MAURICIO...? 
 
MO – FERRO...  
 
PF – Nome da pessoa do vídeo? 
 
MO – (25’08”) Eu não me lembro o que ele disse não... Foi sem saber nomes... Alguém que queria 
vender um dossiê...  
 
PF – (25’10”) MAURICIO teve autonomia para usar recursos para a obstrução? 
 
MO – Tinha... Mas... Tinha... Ele tinha autonomia para resolver... Mas eu não sei se ele... Ele nunca me 
reportou nada... Entendeu? 
 
PF – Entendi... É que... 
 
MO – Eu não me lembro de ter... Fora esse assunto, eu não me lembro nada...  
 
PF - (25’32”) Tem um e-mail... É de um dos relatórios de que a gente já falou, só que o e-mail a gente 
ainda não falou... RELATORIO 90/2018 – item 1.6. Aqui claramente dá para ver que o MAURICIO era 
envolvido nesses atos... Ele lhe manda uma notícia... Ele fala: “Este descontrole da PETROBRAS 
poderá gerar confusão...” Ai o senhor manda para ele: “Depois lhe falo o que eu, FM e AA estamos 
fazendo neste sentido...” Depois: “Foi aquilo que você me disse mais cedo, ou tem algo mais?”... 
 
MO – Deixa eu ver... “PETROBRAS quer saber de Costa sobre Gabrielli, Duque e Cerveró em obras da 
Lava Jato”... “questionamento cita reunião em Brasilia...”, (26’10”) “Esse descontrole da PETROBRAS 
poderá gerar confusão...”. Ah, sim! É o descontrole que tinha da... Do... Uma das perguntas... É daqueles 
inquéritos de dentro da PETROBRAS não?  
 
PF – Acho que sim... Que a GRAÇA está querendo implicar, não é? Sim... Dos Diretores...  
 
MO – (26’26”) Agora, engraçado... Não faz sentido esse “FM”...  
 
PF – FERNANDO MIGLIACCIO? 
 
MO – Não faz sentido... “AA” faz...  
 
PF – E “FM”?  
 
MO – Não faz sentido...  
 
PF – E ele está copiado...  
 
MO – Porque? MARCIO tá ok, porque MARCIO era o principal envolvido na LAVAJATO... MARTA que 
apoiava MARCIO... MAURICIO... Mas FERNANDO MIGLIACCIO? 
 
PF – Não é quando vocês tiram eles do país? Quando ele sai do país? Ou foi antes? 
 
MO – (27’00”) Não, ai... “Que o ex-Diretor PAULO ROBERTO responda qual a participação do 
Presidente...”  Mas porque ALEXANDRINO? E FERNANDO MIGLIACCIO? Gente, eu não me lembro... 
Ai MAURICIO pergunta: “Foi aquilo que você disse hoje cedo ou tem mais?” Quer dizer, eu falei com 
ele alguma coisa de manhã e não me lembro... 
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PF – (27’38”) Para ter o MIGLIACCIO é porque tem alguma coisa com o OPERAÇÕES 
ESTRUTURADAS...  
 
MO – Pode. Com certeza. Aqui ele não deveria estar envolvido nisso aí... Entendeu? CERVERÓ? 
Porque esse assunto aqui... “Reuniões em Brasília... Custo de obras... A Estatal questiona sobre... Havia 
alguém da PETROBRAS... SUAPE...” Ó: Com certeza, é alguma coisa... A essa altura do campeonato... 
A gente já estava em contato com FERNANDO MIGLIACCIO, ele estava ajudando muito a gente, 
porque HILBERTO, já tinha percebido que não conseguia dar as informações... (28’33”) Se tem 
ALEXANDRINO copiado, na minha opinião, tem a ver com EDINHO SILVA... Campanha da DILMA... 
Ou seja, eu só envolveria ALEXANDRINO e FERNANDO MIGLIACCIO, por conta da campanha... Então 
aqui deve ter alguma coisa, alguma ação que a gente estava planejando fazer... Em função da 
contribuição que se deu em campanha... Eu não consigo imaginar... (29’00”) Porque: FERNANDO 
MIGLIACCIO, 2014... Tá vendo, outubro de 2014... Então, o ALEXANDRINO, visivelmente nesses 
assuntos da LAVA JATO... Para ele estar... FERNANDO MIGLIACCIO estava muito ativo na 
campanha... Se você ver quase todos os e-mails da campanha de 2014, o FERNANDO estava 
operacionalizando... E o ALEXANDRINO era quem era o contato com EDINHO SILVA... Então, com 
toda certeza, a gente pensou alguma coisa envolvendo a exposição da campanha da DILMA... Talvez 
seja a linha de começar a mostrar para a DILMA que estava contaminado, para parar esse assunto... 
Entendeu?  
 
PF – “Façam alguma coisa...”  
 
MO - Ela quer se proteger na tese de que é vítima e jogar o...   
 
PF – (29’50”) Entendi...  
 
MO – Ou seja, aqui ele está na linha de mostrar que o descontrole da PETROBRAS... “Ela quer se 
proteger...” MAURICIO falando: “DILMA quer se proteger e GRAÇA na tese de que é vítima... E jogar o 
problema para os fornecedores...” Isso quer dizer: nós que tínhamos apoiado... Entre outros... E ai a 
gente já estava na linha... Porque eu me lembro que... O que é que aconteceu... Nessa data, e aí eu já 
expliquei... Nessa data, que foi mais ou menos outubro/novembro, eu comecei a cobrar do HILBERTO 
e do LUIS FERNANDO o seguinte: “Vocês tem como me mostrar o quanto a gente já deu para a DILMA 
no exterior?” Eles diziam que não tinham... (30’30”) Não tinham... Essa a informação.  
 
PF – Tá...  
 
MO – (30’36”) Porque não tinha registro... E em um determinado momento, mais ou menos em 
novembro, você vê que está batendo... Ele me apresentou uma planilha...  
 
PF – FERNANDO?  
 
MO – O HILBERTO e o FERNANDO... Me deram uma planilha com alguns valores de depósitos para 
JOAO SANTANA no exterior... Que chegava em 25 milhões... Dizia ele, como ele não podia dizer para 
mim que tinha o DROUSYS, ele dizia para mim que tinham juntado essas informações... Ai eu peguei 
essa planilha, e mandei essa planilha... Um desses que eu mandei foi para FERNANDO PIMENTEL... 
E eu inclusive falei com PIMENTEL... PIMENTEL foi no nosso escritório lá em BELO HORIZONTE... 
Falou pelo telefone cripto que a gente tinha... Eu expliquei para ele... E ele foi falar com DILMA... Então 
ele foi a primeira pessoa que eu dei essa planilha, que foi mais ou menos nesse período... Então, aqui 
provavelmente já estava-se falando daquela estratégia que eu, FERNANDO e ALEXANDRINO 
tínhamos de tentar mostrar que o dinheiro da campanha ia chegar nela... Daí ALEXANDRINO falaria 
com EDINHO SILVA, falaria com FERNANDO MIGLIACCIO... MIGLIACCIO tava... Eu falaria com 
FERNANDO PIMENTEL... MIGLIACCIO deveria estar fazendo esse levantamento... (31’57”) Então faz 
sentido... Eu não me lembro de nada mais que não fosse isso...  
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PF – Entendi...  
 
MO – (32’06”) Ou seja, é a linha de provar a contaminação...  
 
PF – Eu entendi... Aí tem uma nota... Na verdade... Eu acho que é um daqueles “tasks” que você fala...  
 
MO – É!  
 
PF – Um daqueles “tasks” que está na INFORMAÇÃO 121/2018, que inclusive é da mesma data desta 
troca de e-mails... Da noite dessa troca de e-mails... Que eu queria perguntar se... LULA...  
 
MO – Essas datas dessas “tasks” é meio “tricky”... Porque as vezes é a última mudança...  
 
PF – Entendi... É que tá... A gente tem alguns registros da data... 
 
MO – (32’50”) Mas o que é a nota?  
 
PF – É essa aqui...  
 
MO – “BALA DE PRATA”... “AP”... Ou seja, BALA DE PRATA... A PALOCCI...  
 
PF – “AP” seria ANTONIO PALOCCI?  
 
MO - PALOCCI e LULA... E MERCADANTE e DILMA...  
 
PF – MERCADANTE também foi um dos interlocutores... Que o senhor procurou nesse contexto...  
 
MO – MERCADANTE eu procurei também... “Suspender HS até janeiro...” “Alinhar com MTB para eu 
levar para PR e LULA estratégia radical completa com pessoas onde e quais...” E... A gente na época, 
esse negócio de pessoas... A gente estava tentando montar com MARCIO THOMAS BASTOS uma 
estratégia de pessoas que podiam ajudar a gente dentro do GOVERNO... (33’49”) E ai por exemplo, 
uma das pessoas que a gente olhou foi o BETO VASCONCELOS... A gente achava que o BETO era 
uma pessoa que poderia ajudar... Porque tinha uma relação com ela... E talvez fosse um cara efetivo... 
Porque o JOSE EDUARDO não estava sendo muito efetivo... A gente achava que precisava colocar 
pessoas lá dentro... Isso fazia parte das nossas discussões que a gente tinha dentro de casa e com 
esses interlocutores... (34’12”) Como a gente botava ao redor de DILMA pessoas que pudessem 
ajudar... E dentro do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA... Então fazia parte das discussões que a gente tinha...  
 
PF – “BALA DE PRATA” é justamente uma expressão para uma estratégia de vocês?  
 
MO – “BALA DE PRATA” a gente chamava essa questão de provar para ela a contaminação...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – Eu acho que era isso que a gente fazia...  
 
PF – (34’34”) O senhor cita MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e até é o que o PALOCCI fala... Ele falava que 
a estratégia principal de vocês era obstar a chegada dos documentos da SUÍÇA...  
 
MO – É... Porque veja... Você precisa entender a lógica sobre... É que as pessoas... As nossas decisões 
eram tomadas em função do nosso conhecimento... Tá certo? Naquela época, eu não sabia do 
DROUSYS... Eu imaginava que o HILBERTO tinha feito tudo certo... Porque eu imaginava que 
HILBERTO tinha feito tudo certo? (35’10”) Não era para HILBERTO fazer pagamentos para “PEP”, ele 
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não era para... O pagamento para PAULO ROBERTO só veio à tona em novembro de 2014, e ai a gente 
achava que era só PAULO ROBERTO... Ai a gente descobriu, mas mesmo “PEP”, a gente achava que 
o pagamento era feito através de uma conta de doleiro... Porque qual era... Porque quando esse 
programa foi feito lá em 90, a ideia era a seguinte: você tinha contas que a gente era “BO”... Essas 
contas que a gente era “BO”, o dinheiro ia para contas de doleiros... Que a gente não tinha nenhuma 
relação... Que iam para a conta de outro doleiro... Que iam para a conta de outro doleiro... Que 
chegavam no... Então, em tese, mesmo que houvesse um problema no pagamento final, nunca chegaria 
à nós... Só que a gente não sabia à época, até então, que o HILBERTO tinha feito para “bypassar” essa 
falta de agilidade que isso criava... Ele começou a abrir contas ou começou a dar para os doleiros ou 
os bancos a informação de que a ODEBRECHT estava por trás dessas contas... Isso ninguém sabia... 
(36’27”) Porque ninguém sabia... Então na verdade a gente entendia que a nossa única exposição era 
chegar as informações da SUIÇA. Que a gente sabia que tinha alguma contaminação... Então todo o 
nosso foco... Vai ver nos meus e-mails e em tudo... O grande foco nosso era sustar as contas da SUIÇA.   
 
PF – Entendi.  
 
MO – As informações da SUIÇA. Isso tudo era a base que... E a gente... Era isso para todo mundo... 
Entendeu? A gente não fazia contratos com empresa de YOUSSEF como a OAS fez... (37’00”) A gente 
sabia que a nossa exposição estaria na SUIÇA... Então todo o nosso foco foi em cima disso... Evitar a 
chegada através do JOSE EDUARDO CARDOSO... Entendeu? Essa nossa estratégia com MARCIO 
THOMAS BASTOS... Era isso... Então tudo isso foi feito nessa linha... (37’15”) Você vai ver que toda 
essa movimentação, no fundo, envolvia essa questão de “CONTA SUIÇA”, contaminação, tudo...  
 
PF – (37’27”) E SUIÇA justamente pela conta exclusiva da MONICA? 
 
MO – A gente achava que... Não... Era a minha maneira de... Veja bem... Ela não se preocupava com 
nada...  A minha maneira de preocupar ela era mostrar que também ia chegar nela... Porque ia chegar 
na MONICA...  
 
PF – Vocês souberam da conta do PAULO ROBERTO? Eu entendi... Então SUIÇA virou...  
 
MO – (37’54”) Ou seja, não adiantava eu ir com ela com o argumento... Ela é egoísta... Autista... Ela só 
cederia ao argumento que eu mostrasse que ela estava exposta... E nem assim ela se mexeu...  
 
PF – Entendi... (38’06”) Foi uma estratégia de vocês? Não foi do MTB? 
 
MO – (38’10”) Era... Também...  
 
PF – Tornou-se conjunta então... Digamos assim...  
 
MO – Exatamente...  
 
PF – Quando ele falece... Alguém assume a posição dele? 
 
MO – A DORA e o AUGUSTO... Só que veja bem... A DORA e o AUGUSTO atuaram mais como... Ele 
tinha um papel que transcendia o papel de advogado... Ele fazia uma coordenação...  
 
PF – O senhor pode falar... Tem outro e-mail justamente sobre isso...  
 
MO – Ele tinha uma interlocução... Ele tinha uma interlocução com as pessoas do GOVERNO...  
 
PF – Então eu lhe mostro exatamente... 
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MO – A DORA e o AUGUSTO se limitavam ao papel de advogado... Não fizeram mais essa 
coordenação...   
 
PF – Mas esse papel de gestão estratégica que ele tinha... Ninguém... ? 
 
MO – (38’50”) Não... Que eu saiba ninguém assumiu, não...  
 
PF – Ficou em déficit.  
 
MO – Eu acho que ficou em déficit. Porque ele era um cara que falava...  
 
PF – NELSON JOBIM?  
 
MO – Eu acho que não... NELSON... As pessoas procuraram acionar ele como acionaram outros... 
(39’02”) Eu acho que esse papel de tentar ser o interlocutor de várias empresas e tentar coordenar uma 
solução geral... Acho que depois que o MARCIO faleceu, ninguém assumiu não...  
 
PF – NO e-mail 1.2 do RELATÓRIO Nº 100/2018, até que o senhor... Ele inclusive é um desdobramento 
daquele primeiro e-mail que a gente lhe mostrou... Que o senhor comenta do autismo... Que a gente lhe 
perguntou... Um outro e-mail que começa no mesmo assunto... Aqui tem aquela mensagem do 
ALEXANDRINO que o senhor... Que ele fala do...  
 
MO – (39’35”) É bom vocês lerem o anexo 22.4 e 22.3...  
 
PF – Que ela está fazendo voo solo... Que ela... Que o senhor fala do AUGUSTO... Aqui ó! A partir 
daqui ó... O ALEXANDRINO fala: “Acabei de estar com o EDINHO e o AUGUSTO...” 
 
MO – (39’50”) “EDINHO muito preocupado... Vai falar com GILES... Para encontrar com AUGUSTO... 
Parece que a ficha começa a cair...” Exatamente na linha... “Vamos ver... Pois falei com GILES a uma 
semana... Apesar de achar que nada se mexia...” Aquela história que eu falei... Eu falava...  
 
PF – O senhor fala AUGUSTO porque o senhor não tinha reconhecido aqui pelo jeito...  
 
MO – (40’07”) É... Eu achava estranho porque... o ALEXANDRINHO falar com... Eu não... Eu não 
entendi porque ALEXANDRINO botou o AUGUSTO para falar com o EDINHO... Ou seja, AUGUSTO 
vindo de ALEXANDRINO, eu achei estranho... Aí: “AUGUSTO é o advogado do MTB e de excelente 
transito no PT”... Também naquela época eu não tinha muito contato com... Ah, tão falando de novembro 
de 2014... Eu não tinha contato com... Muito contato... Em 2014... Ainda com AUGUSTO...  
 
PF – Tá...  
 
MO – (40’33”) Então: “AUGUSTO é advogado do MTB e de excelente transito no PT, e de confiança 
plena do FELIPE...” 
 
PF – FELIPE é o JOSE DE FILIPPI? 
 
MO – É o JOSE DE FILIPPI... Que foi outro que a gente foi buscar...  
 
PF – Entendi... Vocês se cercaram...  
 
MO – (40’42”) De todo mundo... Todo mundo que eu podia falar, eu falava... Eu... Esse ponto... 
Entendeu? 
 
PF – Aqui o MTB já estava internado... Exatamente quando ele vem a falecer...  
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MO – Já estava internado... Todo mundo que a gente podia fazer... A gente... Vários interlocutores... 
JAQUES WAGNER... Todo mundo! Que a gente podia conversar...  
 
PF – Tem o ITEM 1.3. que ele fala... Que eles falam que o LULA estava no mundo da lua... Justamente... 
Quando o senhor põe aqui na “bala de prata”... (41’16”) O senhor teve alguma ação no LULA? Porque 
eu estou vendo que vocês levam...  
 
MO – (41’20”) Meu pai falou com LULA...  
 
PF – Vocês levam pro...  
 
MO – Meu pai falou com LULA...  
 
PF - O senhor especificamente estava articulando para levar para a DILMA... Ai aqui nessa nota...  
 
MO – Meu pai quem... Quem levou para LULA foi meu pai...  
 
PF – Então é provavelmente é referente ao... 
 
MO – (41’32”) Meu pai deve ter tido umas duas ou três reuniões com LULA sobre esse assunto...  
 
PF – Provavelmente é o item... O e-mail que vou lhe mostrar...  
 
MO – Eu acho até que eu tive uma dessas conversas com LULA... Eu não lembro não, mas eu acho 
que até eu tive...  
 
PF – Sobre isso? 
 
MO – Sobre esse assunto... A maior parte das vezes era meu pai... ALEXANDRINO também passava 
recado... Mas eu acho que até eu tive reunião...  
 
PF – O item 1.3. do RELATORIO Nº 100/2018. Na nossa visão é só para ver... Se aqui trata-se de... 
“No INSTITUTO estão em outro mundo... Ainda acham que tem que se trabalhar a opinião pública... 
Quanto ao ‘L’, o melhor cara é ‘LM’... Faltou um e-mail aqui... MARCELO mandando para o MAURICIO... 
Não... O senhor mandando para o ALEXANDRINO com cópia para o MAURICIO FERRO...  
 
MO – (42’20”) Eu perguntando para o ALEXANDRINO como é que foi no INSTITUTO... Ai eu perguntei: 
“O amigo de meu pai não tem como acionar também o LEWANDOWSKI?” 
 
PF – Entendi... “LEWAN” é LEWANDOWSKI mesmo? 
 
MO – (42’33”) É... “LEWAN” é LEWANDOWSKI... Porque a relação histórica... O LEWANDOSKI a gente 
chamava de... Circula muito que o LEWANDOSKI seria padrinho de LULA... Porque aqui a gente estava 
tentando ajudar na questão dos HCs de... Aqui... de 17 de novembro... Acho que já tinha tido aquela 
primeira operação...  
 
PF – Das empreiteiras... Tinha acabado de acontecer...  
 
MO – (42’56”) A gente estava tentando ajudar para ver os HCs do pessoal... Porque veja bem: A OAS 
e a UTC eram nossas principais sócias... Se elas explodissem... Traziam a gente junto...  
 
PF – Entendi...  
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MO – Então a gente também atuou muito para tentar ajudar eles... Entendeu?  
 
PF – Daí, na sequência... Esse “L” e “LM”... Quem seriam? 
 
MO – (43’13”) O melhor cara é o “LM”... LUIZ MARINHO...  
 
PF – Para acionar o LEWANDOWSKI?  
 
MO – É... Porque... A informação que a gente tinha é que quem era o interlocutor do LEWANDOWSKI 
não era o LULA diretamente, era o LUIZ MARINHO...  
 
PF – O senhor sabe se houve sucesso nisso aqui? Ou se houve ilicitude? Não foi uma medida que o 
senhor tratou... 
 
MO – Não... Não fui eu que tratei... Ai foi ALEXANDRINO conduzido com MAURICIO... Não sei como 
evoluiu... Não me lembro... Eu acho que... Na prática, é o seguinte: Se falou tudo, se buscou tanta 
gente... Que nada, que ninguém acabou fazendo foi nada... Ou por autismo, ou porque todo mundo 
achava que ia chegar em outro... Por exemplo: o próprio PSDB... Na verdade, eu acho que uma das 
razões que levou ao sucesso da LAVA JATO foi que ninguém achava que ia chegar em si... Ia chegar 
na conta do outro... Então, o PSDB por exemplo... Achava que... O PP era um assunto do PP... Ai o PT 
não se mexeu... Ai chegou no PT... (44’11”) PSDB não se mexeu... Ai agora que... Engraçado que o 
mais prejudicado... Se eu colocar em ordem... Para mim o mais prejudicado não ia ser nem o PT... É o 
PSDB... Do ponto de vista político, quem saiu destroçado foi o PSDB... O PT e depois o PP... Mas as 
pessoas não foram tomando decisões porque achavam que ia cair na conta do outro... 
 
PF – (44’37”) Inclusive internamente no PT, né? 
 
MO – É, porque por exemplo... Uma pessoa que... (44’40”) Eu tinha uma relação pessoal com AECIO... 
Eu várias vezes falei para AECIO do risco da LAVA JATO... AECIO sabia que a gente tinha dado muita 
contribuição de CAIXA 2 para ele... Eu falei para AECIO: “As mesmas contas que se pagou a JOAO 
SANTANA, se pagou também o CAIXA 2 de sua campanha...” Entendeu? Eu nunca negociei com 
AECIO uma contrapartida... Mas tinha CAIXA 2... E ai... Por exemplo: Eu dizia para AECIO isso... Ai na 
hora que eu fui preso... Dois dias depois... Minha mulher até hoje fica revoltada... Eu fui preso, dois dias 
depois ele tava na PAULISTA fazendo... Só que na verdade, ele... Ele devia ter... Sabendo a exposição 
que ele tinha... Que não era só a gente... Então, na verdade, eu acho que ninguém... Todo mundo 
achava, com maior ou menor grau de autismo... Todo mundo achava que esse assunto era de outro... 
Entendeu? (45’39”) Na verdade, era um assunto que era comum à todo mundo...  
 
PF – Mas eles estavam na pegada de “meu inimigo vai cair”, ne? 
 
MO – Eu acho que não... Eu acho que estavam na pegada de “eu vou me safar...” Então, por exemplo, 
se for raciocinar bem... Pega a questão... Eu acho que eles estavam na ideia de que a LAVA JATO 
estava indo para uma linha muito seletiva... Algumas pessoas sim, outras não... Entendeu? É... Do 
nosso ponto de vista, eu sabia que a nossa grande exposição era a relação que a gente tinha com 
DILMA e com... JOAO SANTANA... Entendeu? É... Eu sabia disso... E eu explorava isso...  
 
PF – A iniciativa ANDRE ESTEVES... Que estava na agenda dele... Tem uma anotação do senhor... 
Que está vinculada à: “trabalhar para parar/anular”.  
 
MO – Era isso...  
 
PF – (46’40”) Depois tem uma continuação... “Retomar a iniciativa ANDRE ESTEVES”... Não sei se isso 
está em RELATÓRIO...  
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MO – Isso é sobre que assunto? Isso não é da SETE BRASIL?  
 
PF – É... É... É lá do bilhete...  Daquele bilhete: “Destruir e-mail sondas.” Daquilo lá quando o senhor 
estava preso... “Trabalhar para parar/anular.” Daquela confusão. Foi um bilhete que o senhor passou 
para os advogados... Eu acho aqui... O que me interessa não é tanto os dissidentes, porque eu acho 
que o senhor já foi sincero no que o senhor falou agora... Não era o senhor que lidava com isso... Era 
mais entender o porquê o nome de ANDRE ESTEVES...  
 
MO – (47’16”) Ah, não! Não, não, não... É o seguinte... 
 
PF – Se o senhor quiser, eu posso recordar...  
 
MO – Numa das denúncias que foram feitas... 
 
PF – Foi da sua prisão porque tem um e-mail de...  
 
MO – Numa das prisões.... Tem um e-mail...  
 
PF – Da taxa de afretamento? 
 
MO – Exatamente... Do assunto de... Aparecia um e-mail de ANDRE ESTEVES falando daquele tal de 
“SOBRECUSTO”... E que eu dizia que essa questão não tem nada a ver... Eu queria usar... Eu queria 
provar que esse assunto de ANDRE ESTEVES não tinha nada de ilícito...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – Então na verdade era uma defesa legítima nesse caso... Entendeu? 
 
PF – Tá ok. Entendi. 
 
MO – Pelo que eu me lembre foi isso.  
 
PF – (48’02”) Só uma coisa que eu queria lhe perguntar dos e-mails ainda... Do ITEM 1.1. do 
RELATORIO 100/2018, é aquele e-mail que eu mostrei por primeiro... Do autismo e tudo... Quando 
perguntam para o senhor em decorrência da mensagem do MAURICIO... Que ele fala que o JEC teve 
na mão a chance de abortar a operação... Por causa da notícia do ESTADAO... O ALEXANDRINO 
responde: “Acho que da forma que fez” – referindo-se ao JEC, eu acho – “sem agir imediatamente, deu 
tiro no pé, e tomou um tiro na testa em menos de 24h...” (48’30”) O que acontece da divulgação para o 
dia 15 foi a deflagração da operação do dia 14...  
 
MO – Não...  
 
PF – Esse tiro na testa não foi...  
 
MO – Aconteceu outra coisa... Eu acho que...  
 
PF – Ele dá uma coletiva...  
 
MO – (48’42”) Não... Eu acho que o LEANDRO DAIELLO... Não foi nem... Eu acho que foi o LEANDRO... 
o DIRETOR da POLÍCIA FEDERAL... Falou alguma coisa... E eu acho que é isso que ALEXANDRINO 
está se referindo... Eu me lembro que teve uma... Um discurso... Quer dizer, ele usou um discurso... 
Teve um discurso que o LEANDRO falou... Que na verdade foi uma mensagem que todo mundo 
entendeu, que... Na verdade é esse o “tiro no pé” que ALEXANDRINO está se referindo... Mas eu me 
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lembro que foi isso... Foi a postura que... Ele não só não fez nada como ele passou uma mensagem, 
um discurso, sobre esse assunto... 
 
PF – É uma crítica ao LEANDRO? 
 
MO – (49’20”) Quer dizer: na verdade... Se entendeu que o que LEANDRO falou foi... Foi aceito ou à 
pedido de JOSE EDUARDO...  
 
PF – Eu entendi...  
 
MO – Mas eu acho que foi alguma coisa... Não é só o fato de ele não ter feito... É o fato de ele ter partido 
para uma linha... Eu não me lembro exatamente como foi... Mas eu me lembro que teve alguma coisa... 
Eu me lembro que teve alguma coisa... Alguma atitude... Alguma coisa que ele fez em relação à isso... 
Que desmoralizou o assunto do DOSSIE...  
 
PF – (50’00”) Eu tenho mais um e-mail...  Ai já é em JUNHO de 2015... Ai já é próximo da tua prisão... 
DO ITEM 9.1. da INFORMAÇÃO 121/2018... Você e MAURICIO FERRO...  
 
MO – (50’22”) Aqui? “Quando contextualizar para PEDRO ESTEVAM aquele tema...” 
 
PF – PEDRO ESTEVAM?  
 
MO – PEDRO ESTEVAM... O advogado que era da relação de JEC... Eu tenho quase certeza, porque 
“PE” era PEDRO ESTEVAM que eu chamava... “Quando contextualizar para PEDRO ESTEVAM aquele 
tema seria bom tentar arrancar dele se veio via ITALIANO ou alguém que escutou do ITALIANO. Ou 
mesmo se veio de JEC – e neste caso sabemos de quem veio...” É, com certeza, alguma informação 
que eu tinha recebido do ITALIANO... Ai eu devo ter nos meus...  
 
PF – Porque tem uma reunião entre você e o ALEXANDRINO...  
 
MO – Ai claramente foi algum boato... Que a gente escutou... Do ITALIANO... Parecia que a informação 
ou veio do ITALIANO ou que alguém escutou do ITALIANO... E ai a gente pediu para PEDRO ESTEVAM 
checar se era do ITALIANO ou do JEC... Eu não lembro o que era...  
 
PF – Tem uma reunião entre você, o ALEXANDRINO e o PALOCCI... Salvo engano... Bem perto ou 
próximo da sua prisão...  
 
MO – Sobre?  
 
PF – Eu não tenho o tema... Eu tenho os registros...  
 
MO – Você lembra a data?  
 
PF – Uma semana antes da sua prisão... Lá na MINISTRO. Não sei se foi na última semana ou se foi 
em MAIO... Foi próxima... Eu tenho aqui... É para eu ter aqui...  
 
MO – Com PALOCCI?  
 
PF – (51’45”) É... Eu acho que eu não trouxe aqui...  
 
MO – Com PALOCCI... Eu...  
 
PF – Eu tinha o registro do pedido de prisão do PALOCCI...  
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MO – Dia 22/04, ANEXO 2.3... 2.4... Deixa eu ver... Peraí... Eu tenho uma de 15/05/2015...  
 
PF – Eu me lembro que era em MAIO... Eu acho...  
 
MO – Eu tenho esse e-mail aqui: “Na terça vou estar com aquela pessoa que ficou de canal com ela...” 
“Canal com ela” pode ter sido PIMENTEL ou JAQUES... A essa altura... “Preciso que me atualize como 
está o tema PEDRO ESTEVAM e se temos algum pedido específico...” Não...  
 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 5 A 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 5 B 

 
 
MO – (52’36”) Deixa eu ver aqui... Se tem aqui... PEDRO ESTEVAM... Não, não tem nada aqui..  
 
PF – Mas o senhor se recorda de algo numa reunião próxima? 
 
MO – (52’48”) Era tudo relacionado a esse tema... Na verdade, a essa altura do campeonato, o nosso 
tema era bloquear as informações da SUIÇA. Não era nada... No início... Digamos assim, entre 
JANEIRO e FEVEREIRO de 2015, nos ainda tínhamos como uma agenda importante o HC de LEO... A 
gente tentava ajudar os caras porque a gente sabia que... A gente estaria... Porque se eles afundassem, 
a gente afundava junto... Principalmente o LEO e o RICARDO... Mas em um determinado momento... 
Até depois da soltura deles... A nossa prioridade era e foi o assunto da “CONTA SUIÇA”... Tudo isso 
aqui envolve... Deve ter sido informação que vinha, ou não vinha... Ela devia estar acreditando... Que 
ela não estava acreditando... Então, você vai ver aqui que era sempre a gente se procurando alguém 
para falar sobre esse assunto...  
 
PF – O senhor se recorda se vocês tiveram acesso à informação sigilosa no âmbito do MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA? Especificamente do Departamento DRCI?  
 
MO – (54’00”) Veja bem... MAURICIO tinha várias informações através do JOSE... do PEDRO 
ESTEVAM... Eu não posso dizer o que era sigiloso ou não... Talvez algum e-mail aqui sinalize... Mas 
eu não posso dizer... Eu não me lembro aqui... Talvez algum e-mail diga... Mas eu não me lembro... De 
alguma informação...  
 
PF – Vocês souberam antes da deflagração que ia ter a operação da fase 7, ne? Fase que prendeu 
LEO PINHEIRO e esse pessoal...  
 
MO – (54’37”) Não! Não! 
 
PF – Não? Tanto que o senhor levou o FARIAS para a sua casa... O senhor escondeu ele na sua casa...  
 
MO – Não... Não, não, não, não...  
 
PF – Ele não estava na sua casa? No dia da operação?  
 
MO – FARIAS?  
 
PF – Não foi? O MARCIO... Acho que teve relatório ou alguma coisa...  
 
MO – Não... Depois... Depois que teve... Depois... Depois que teve a deflagração... Em algum 
momento... Em algum momento... Tá? A gente teve... Já tinha tido busca e apreensão no ROGERIO e 
no MARCIO...  
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PF – É o ROGERIO... Não é o MARCIO não...  
 
MO – O ROGERIO estava muito nervoso...  O ROGERIO vivia muito nervoso... Ai teve um dia... Teve 
um dia... Que eu levei... Ele tava muito nervoso... Ele morava no RIO e ele vinha para SÃO PAULO... 
(55’20”) Teve um dia... Que não foi na operação não... Tanto que quando teve a operação eu tava... 
Quando teve a operação eu tava fora... Eu tava no exterior... Eu tava no programa...  
 
PF – Dá fase 7? 
 
MO – (55’31”) Fase 7 eu recebi essa informação lá fora... Foi totalmente surpresa para a gente... (55’36”) 
Em algum momento que eu acho que foi depois dessa operação... Eu levei o ROGERIO para dormir um 
dia lá em casa, mas para ter uma conversa... Tranquilizadora... “Olha, tamo aqui...” Mas não foi para... 
Não foi...  
 
PF – Vocês não tiveram a informação? 
 
MO – Não! Existia muito boato...  
 
PF – Porque... UTC... OAS... CAMARGO... Todos tiveram essa informação... Através dos advogados... 
Se falaram no telefone as 11 horas da noite da véspera da OPERAÇÃO...  
 
MO – Sim, mas a gente não teve... A gente não foi... A gente não... Não teve...  
 
PF – Mas tiveram buscas no ROGERIO e no MARCIO...  
 
MO – É, mas a gente não... Eu tava fora e eu só soube disse no outro dia... Agora o que a gente... 
(56’14”) O que existia... Era o seguinte: o MAURICIO tinha dito que tinha contratado alguns advogados 
lá... Que monitoravam, segundo ele... Não sei 100% certo... O movimento da POLICIA FEDERAL... O 
que o pessoal dizia era o seguinte... Que quando via muito carro ou mobilização... Achava que ia ter 
operação... Como em geral as operações tendiam a ser na sexta, se eu não me engano... Ai o pessoal 
já ficava alertado... Mas era muito assim... E o que existia naquela época...  
 
PF – Esses advogados eram de CURITIBA, então? 
 
MO – (56’52”) Eram... Eram... Ou advogados ou informações que o pessoal pegava... Se era verdade 
ou não... Se o cara vendia uma informação correta ou não, ninguém sabia... (57’01”) Agora de fato, a 
partir da operação que teve... Era comum, as pessoas que estava mais... Que se achavam mais 
arriscadas... Era comum que eles não dormirem mais em casa... Para evitar o desconforto de estar em 
casa...  
 
PF – Salvo engano... O ROGERIO não estava em casa...  
 
MO – (57’30”) Eles não dormiam mais em casa de segunda a quinta... De domingo a quinta... Para evitar 
o desconforto da chegada em casa... Mas a gente já tinha tido uma conversa internamente... Com 
ROGERIO e com MARCIO, com os outros... A gente disse o seguinte: “Olha gente, aqui não existe 
foragido... Vocês dormem...” A linha de vocês dormirem fora de casa era para evitar o desconforto da 
POLICIA FEDERAL bater e levar... A gente sabia que quem fosse ia se entregar... Até para ter tempo 
de uma entrega planejada...  
 
PF – Entendi... Certo... (58’06”) Os advogados então... Então provavelmente, através do MAURICIO, o 
senhor soube que ele contratou alguém que dava informações... Se era estelionato ou informação de 
verdade o senhor não sabe...  
 
MO – Exatamente...  
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PF – Mas de fato, alguém vendeu isso para ele...  
 
MO – Vendeu... E se foi de uma maneira legítima ou não, eu não posso avaliar...  
 
PF – Perfeito... Perfeito... Mas isso é uma coisa que a gente vai perguntar para ele... Porque algo que 
é concreto é que a gente convivia com vazamentos... Constantemente... Os vazamentos... E a gente 
está tentando...  
 
MO – E algo concreto é que muita gente dizia que tinha informações... E blefava...  
 
PF – Sim... Exato... (58’45”) Mas realmente em diversas fases tiveram vazamentos... a MONICA 
MOURA e o JOAO SANTANA... Eles... A gente preparou uma fase para um dia depois deles chegarem 
no BRASIL e eles não voltaram para o BRASIL porque sabiam que seriam... Compraram passagem... 
Mandaram o advogado para a gringa...  
 
MO – (59’03”) Eu não me lembro.. Eu acho até... É provável que eles tenham essas informações... Que 
eles tenham acertado algumas e errado outras... Entendeu? Mas o que eu disse é o seguinte: com 
certeza houve essa contratação... Mas eu não sei se foi legítima ou não...  
 
PF – Perfeito...  
 
MO – Mas eu entendi... Pelo que eu entendi MAURICIO, era mais gente que... pelo que ele transmitia... 
Era mais gente que acompanhava o movimento...  
 
PF – Perfeito. 
 
MO – Entendeu?  
 
PF – Tem mais uma que não tem nada a ver com esse assunto. Se o senhor puder... (59’42”) Da mesma 
forma que o senhor tinha esses recursos contábeis... Não era um recurso que estava liquido... Não era 
uma conta contábil de dinheiro para o PARTIDO DOS TRABALHADORES...  
 
MO – Era um crédito...  
 
PF – Aí o senhor comentou que o senhor também ficou sabendo através da delação da JBS que o 
JOESLEY também tinha uma conta... Que de fato era uma conta... (01’00’05”) 
 
MO – Foi o que ele disse...  
 
PF – O senhor tem conhecimento se mais alguém teve uma estrutura dessa forma? Ou contabilmente 
ou se abriu uma conta e administrou dinheiro?  
 
MO – GUIDO?  
 
PF – É... Não sei se o GUIDO...  
 
MO – Não... Veja bem... O que eu sabia... É... Ai... Essa discussão eu já expliquei... Vamos separar o 
âmbito do GUIDO... O GUIDO eu desconfiava que além de mim, tinha a JBS... Mas na minha visão, na 
minha visão, ao contrário de mim, a JBS... Eu acho que com GUIDO... Os dois grandes contribuidores... 
Eu acho que eram a gente e a JBS... Só que a percepção que eu tinha era que a JBS eram doações 
oficial... Ela era a maior doadora... E eu... E a gente focava mais em CAIXA 2... Então eu acho que nós 
e a JBS tínhamos mais ou menos o mesmo montante... (01’01’11”) Percepção minha... Eu conversei 
algumas vezes com os executivos... E vocês vão ver alguma coisa nos e-mails meus que eu menciono 
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AÇOUGUEIRO... Então eu achava que a JBS... Eu nunca tive a prova... Mas eu achava que ele tinha 
um montante tão grande quanto o nosso... Mas que o dele era CAIXA 1 e ele tinha um montante de 
CAIXA 1 que era 3 vezes o nosso... E a gente muito focado em CAIXA 2... Então ele se responsabilizava 
pelas “doações oficiais” e a gente pelo JOAO SANTANA... Uma das coisas que eu tive a indicação... 
Não posso dizer no preto no branco... (01’01’45”) Eu na época tive muito cuidado... Os meus e-mails 
sinalizam isso... Mas também é coisa de eu falar... Teve uma... Aquele pedido tal que o GUIDO me 
pediu para apoiar os partidos... Que era por conta da coligação... Que dava tempo de televisão... Que 
teve um pedido inicial do GUIDO que eu demorei para atender... Certo? E que esse pedido acabou 
sendo feito por alguém... E eu até nos meus e-mails deixo a entender que o meu entendimento era que 
quem tinha assumido esses pagamentos que eu não consegui fazer a tempo, foi o JOESLEY... Então 
eu tenho uns e-mails que dizem isso... Tá? Então eu achava que o JOESLEY tinha... Esse tipo de 
relação... Com GUIDO... Com PALOCCI... Ai doutor, eu acho que muitos empresários tinham... Muitas 
empresas tinham... Você pega o seguinte: REFIS DA CRISE... Pô! REFIS DA CRISE era uma coisa que 
nós éramos parte de várias empresas... Quer dizer que o GUIDO só veio... (01’02’57”) Olha o cuidado... 
Naquela época... O GUIDO fez o pedido, mas quem administrava a relação era o PALOCCI... Eu deixo 
isso bem claro nos meus e-mails... Então eu duvido que o REFIS DA CRISE tenha sido só a 
ODEBRECHT que tenha bancado alguma coisa... Quer dizer: tinham várias empresas envolvidas na 
negociação do REFIS DA CRISE...  
 
PF – Mas assim... A questão é a seguinte: Como o seu dinheiro era um dinheiro contábil... Uma 
reserva... O PALOCCI comentou que por diversas vezes o GUIDO queria pegar esse dinheiro... Não 
deixar mais em posse da ODEBRECHT... E deixar guardado em outro lugar... 
 
MO – (01’03’33”) É... Ele teve essa... Lembra que eu falei que ele teve essa conversa comigo de querer 
fazer uma conta...  
 
PF – “Me dá aqui o dinheiro que eu tenho outro lugar aqui para cuidar...” 
 
MO – Ele nunca falou comigo no sentido de pegar o dinheiro... Ele falou comigo no sentido de “vamos 
abrir uma conta...” Ele nunca me disse que eu não seria o dono... Mas ele queria ter uma conta...  
 
PF – Ele queria um extrato...  
 
MO – Ele queria ter um extrato! Exatamente... Ele falou para mim que queria ter um extrato... Ele nunca 
me disse que...  
 
PF – Que era talvez o que ele tinha no JOESLEY... Que no JOESLEY ele tinha uma conta...  
 
MO – (01’04’05”) Ele nunca me disse ou insinuou... Talvez ele quisesse dar... Por etapas... Primeiro era: 
“ô...”... Segundo era: “Me dá o dinheiro...” Como eu já fui dizendo que não era assim... Que era um 
crédito, talvez ele não tenha dado o segundo passo...  
 
PF – Entendi...  
 
MO – Mas ele nunca me disse que ia pegar o dinheiro e ia depositar com alguém...  
 
PF – Talvez por ser mais confortável, né? Já ter a conta com o dinheiro lá... E por trabalhar com o 
dinheiro também... Descapitalizaria o senhor e a sua empresa, mas também...  
 
MO – Mas também era contra a estratégia que eu e meu pai tinha... A estratégia que a gente tinha de 
manter o crédito... 
 
PF – Você gostava de segurar...  
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MO – Era justamente a estratégia de mesmo que o crédito fosse por alguma coisa... Como ele era 
comigo... Apesar de não ficar no toma lá, dá cá... Pô, ele sabia que ele tava sempre conversando com 
alguém e que tinha um crédito...  
 
PF – (01’04’55”) O senhor não seria abandonado...  
 
MO – Era mais ou menos isso... Para manter a porta aberta... Meu pai até fala na delação dele... Que 
ele me orientava a pagar aos pouquinhos... Ele diz: “não, a minha orientação que eu dei para MARCELO 
foi pagar aos pouquinhos...” Ele fala na delação dele... Então era isso...  
 
PF – Perfeito.  
 
MO – Agora, com PALOCCI, ele pode até afirmar ou não... A percepção que eu tinha era que sim... 
Teve... Porque eu digo GUIDO, é porque... Eu até li outro dia JOESLEY falando a mesma coisa... Porque 
GUIDO era muito cuidadoso... Eu não via GUIDO se abrir para muita gente, entendeu? Então eu acho 
que... JOESLEY era com certeza... Talvez mais uns dois ou três que eu não conheço... Eu não vejo 
GUIDO...  
 
PF – Quem seriam esses dois ou três?  
 
MO – Não sei, eu estou chutando aqui... É diferente de PALOCCI que eu via muita gente falando de 
PALOCCI... Ou seja, todos os empresários buscavam PALOCCI, falavam de PALOCCI, eram da relação 
de PALOCCI... (01’06’00”) Quando a gente foi ajudar por exemplo FRANK GAIA... No assunto que ele 
já falou... Quem era o contato... FRANK GAIA conhecia o PALOCCI... Então, na verdade, o PALOCCI 
tinha uma relação empresarial muito mais aberta do que GUIDO... E você... Eu nunca escutei, fora 
JOESLEY, eu nunca escutei ninguém falando de uma relação próxima com PALOCCI... Ou, com 
GUIDO... Que ao contrário de PALOCCI, que eu escutava muita gente... Então, eu acho que tinha essa 
relação... Provavelmente PALOCCI tinha em alguma medida, a mesma relação que eu tinha com ele, 
ele deveria ter com outras empresas... Até porque alguns dos temas que eu tratei com ele não eram 
temas só nossos... Então, eu não consigo imaginar que no REFIS DA CRISE foi só a gente que pagou... 
Eu não consigo imaginar isso... Agora teve outras contas correntes com o PT... Que isso não era 
comigo... O MARCIO tinha a conta corrente dele que era com a PETROBRAS... E o par dele era LEO... 
RICARDO PESSOA... E ai ficou claro no depoimento que MARCIO tinha... (01’07’05”) LEO tinha... 
RICARDO PESSOA tinha... Todo mundo tinha uma tal conta corrente... Mas ai era mais com 
VACCARI... Pelo que o pessoal deixa claro, era mais a conta corrente com VACCARI... Ai não era mais 
comigo... Mas eu acho que ai era mais na área de construção... Tinha muita gente que tinha contas 
correntes com VACCARI...  
 
PF – Perfeito. 
 
MO – Mas na minha relação com GUIDO e PALOCCI, eu acho que GUIDO... Eu nunca ouvi... Eu sabia 
de JOESLEY... Ou tinha percepção forte de que JOESLEY também tinha... Agora com PALOCCI, eu 
acho que muita gente tinha... Até via consultoria... Essa é a percepção...  
 
PF – Perfeito. Vamos encerrar esse... Às 18h27min.   

 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 5 B 
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6. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL - OITIVA MARCELO BAHIA ODEBRECHT – PARTE 6  

 

A seguir será apresentada a transcrição integral da 3ª PARTE da OITIVA prestada por 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT que se iniciou as 18h38min e encerrou-se as 19h36min do dia 18/09/2018, e que foi 

armazenada em dois arquivos descritos como A e B, de forma sequencial e automática. O arquivo “PARTE 6 A” possui 

52min27seg e o arquivo “PARTE 6 B” possui 05min35seg.  

 

 

 

OITIVA – MO – PARTE 6  

 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 6 A 

 
PF - Dando sequência a oitiva do colaborador MARCELO ODEBRECHT, iniciando essa parte às 
18h38min, presente do Delegado de Polícia FILIPE PACE, os agentes JOAO VICENTE GRANJA DE 
MACEDO e RODRIGO PRADO e o advogado do colaborador TIAGO NEUWERT. Provavelmente a 
última parte do ato, a gente vai apresentar pro colaborador MARCELO alguns relatos que o PALOCCI 
fez e que reportam direta ou indiretamente ao senhor ou a sua empresa. Eu já separei essas partes, o 
que eu vou fazer aqui é até mais fácil, como é registro de áudio, vou ler os trechos e aí eu peço pro 
senhor fazer os comentários, o senhor pode me interromper, pode ser? E aí a gente vê como fica melhor. 
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Esse termo aqui, só para eu me achar... Provavelmente o TERMO 5 do PALOCCI, que é sobre BELO 
MONTE, em um determinado trecho ele fala assim “QUE, provavelmente ao final em 2013, reuniu-se 
com EMILIO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR na sede da PROJETO na Rua Ministro Rocha 
Azevedo; QUE EMILIO demonstrava preocupação com o relacionamento da empresa com LULA; QUE 
LULA e MARCELO ODEBRECHT tinham entraves no relacionamento de ambos; QUE se recorda que 
EMILIO informou que o COLABORADOR (quando refiro colaborador, é o PALOCCI) deveria procurar 
MARCELO ODEBRECHT a fim de tratar assuntos que envolvessem LULA; QUE, quando o 
COLABORADOR procura MARCELO BAHIA ODEBRECHT à pedido de EMÍLIO, recebe a informação 
deste de que seu pai havia destinado cerca de quinze milhões reais, em razão da participação da 
empresa em BELO MONTE, para LULA e para serem administrados pelo COLABORADOR; QUE o 
valor se referia ao valor, ao montante devido pela ODEBRECHT pela obra de BELO MONTE ao PT; 
QUE, no mesmo contexto temporal, recorda-se que PAULO OKAMOTO havia solicitado ao 
COLABORADOR recursos para quitar algumas pendências do INSTITUTO, lembrando-se que tinha 
pedido cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) para fechar algum orçamento; QUE PAULO também 
reiterava pedido por valores periódicos em espécie, entre cem a duzentos mil reais, para saldar 
compromissos; QUE o pedido era antigo; QUE PAULO OKAMOTO informara que não desejava 
formalizar todas as despesas do LULA, necessitando de recursos para saldar dívidas do INSTITUTO; 
QUE combinou com MARCELO ODEBRECHT o acerto dos pedidos feitos por PAULO OKAMOTO; QUE 
como o COLABORADOR estava saindo em viagem ao exterior, combinou que BRANISLAV KONTIC 
trataria de operacionalizar os compromissos com a ODEBRECHT; QUE soube posteriormente que 
MARCELO ODEBRECHT pagou os 4 milhões por meio de doação; QUE provavelmente EMILIO 
ODEBRECHT e MARCELO ODEBRECHT trataram da origem dos compromissos que seriam saldados 
para efetuar os pagamentos para e no interesse de LULA; QUE MARCELO, e não EMILIO, é quem 
revelou ao COLABORADOR que os valores – de 15 milhões - seriam devidos pela obra de BELO 
MONTE; QUE não sabe se MARCELO revelou isso em sua colaboração premiada, mas que, caso não 
o tenha feito, é provavelmente porque não se lembrou do diálogo mantido com o COLABORADOR; 
QUE era BRANISLAV KONTIC quem retirava os recursos na ODEBRECHT“. Esse trecho. 
 
MO - Vamos por partes. Os recursos lá pra BRANISLAV e o INSTITUTO, PAULO OKAMOTO, fecha 
com essa questão dos 4 milhões, das remessas de BRANI. Então, isso de fato, eu acho que houve 
esses pedidos de PALOCCI pra resolver os problemas do INSTITUTO, que é esse 4 e esses valores 
aqui. 
 
PF - Os do PROGRAMA B? Lá da planilha ITALIANO? 
 
MO - No assunto de BELO MONTE, atentar o seguinte, o que eu tenho de crédito em relação ao setor 
elétrico, que inclui a obra de BELO MONTE, ou seja, é uma relação ampla, e PALOCCI sabia que eu 
tinha colocado alguma coisa, é esse negócio do PAGAR HV, que é de 12 MILHOES, só que isso aqui 
é bem anterior a 2013. 
 
PF - É anterior. 
 
MO - Essa planilha, esse 12 já tava na planilha muito antes. Porque eu... O último credito que eu acertei 
na planilha ITALIANO com PALOCCI foi em 2010 mais ou menos, ou seja, eu não tive mais nenhum 
credito com PALOCCI a partir de 2010. 
 
PF - Entendi. 
 
MO - Em 2011, 2012, eu não tive mais. E em 2013 eu voltei a ter com o GUIDO, que foi o 23 e o 100. 
Então... 
 
PF - Quando o senhor diz “meus créditos”, são suas fontes?! 
 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 162 de 179 

 

MO - É, ou seja, eu nunca, os valores que eu acertei com PALOCCI, que a gente ia dar, que são as 
fontes, os créditos, todos eles foram, já existiam, se eu não me engano, 2010 ou talvez alguma coisa 
2011, mas eu acho que em 2010 já tinha. A planilha ITALIANO, se pegar uma versão 2010, já devia ter 
todas essas fontes, eu tenho quase certeza disso. Então, se PALOCCI tá se referindo a um valor, em 
tese, que a gente “alocou a BELO MONTE”, ele deve tá se referindo a esse 12 MILHOES e que é lá pra 
2010 ou 2011, no máximo, entendeu?! Não pra 2013. 
 
PF - O que até nossa oitiva me trouxe possível explicação pra ele falar de 15 MILHOES em 2013, não 
por BELO MONTE, é que o senhor falou. O e-mail que o senhor me mostrou, que a gente ainda não 
tem, do EMILIO, do ALEXANDRINO... 
 
MO - Não, mas aí foi antes. Já foi em quase.... 
 
PF - Aqueles 15 que eram despesas pequenas... 
 
MO - Mas foi antes... 
 
PF - Não, a mensagem foi de 2012 ou 2013... 15 menos 500 e 500 dava 14. O senhor quem mostrou o 
e-mail. 
 
MO - Não, mas veja bem, isso não adicional. Isso era um uso. 
 
PF – Ah, tá.  
 
MO - Isso era um uso. Tá reduzindo um crédito. Isso não era BELO MONTE, aqui foi reduzido do 
JUNIOR.  Era um uso. 
 
PF - Eu entendi, mas é um valor que foi reduzido, mas meio que foi vinculado às despesas do LULA?! 
 
MO - Não, BELO MONTE foi só 12. 
 
PF - Mas eu tô achando que pode ser esse 15... 
 
MO - Ah sim, não, não, não, não, mas aí não tinha nada a ver com BELO MONTE.  
 
PF - Entendi. 
 
MO - O que eu quero dizer é o seguinte: que teve esses 15 MILHOES, que ficou claro pelo e-mail, que 
a gente direcionou pra pequenas coisas, aí tem que ver a data do e-mail, teve. Agora em relação a 
BELO MONTE, a única coisa que a gente pode dizer que teve de “crédito”, não era só BELO MONTE, 
era toda a relação do setor elétrico, é esses 12, mas esses 12 entrou já em 2010 como fonte. 
 
PF - É porque o PALOCCI enxerga esses 15 como BELO MONTE e ele avisou que, provavelmente, o 
senhor não enxergaria esses 15 como BELO MONTE. 
 
MO - É porque isso aqui não é um crédito. 
 
PF - Só que esses outros 15 são contemporâneos. 
 
MO - É, mas, tudo bem. Mas esse 15 nunca foi um crédito, esse 15 foi um uso. 
 
PF - Eu entendi. É que na visão dele, ele fala que o... 
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MO - Ou seja, pode ser uma maneira dele pegar 15 MILHOES que era pra ele, ITALIANO, e direcionar 
pra LULA. Ou seja, não tá nem na “CONTA AMIGO”, é um valor adicional, em tese, é um valor adicional 
a conta amigo que não apareceu como “CONTA AMIGO”. 
 
PF - Se tá usando, é um crédito indireto. Tanto que ele fala, a frase dele na redução à termo... 
 
MO - Ele pode ter dito pra LULA: “LULA, oh, negociei lá com o ODEBRECHT de que os seus 15 
MILHOES de BELO MONTE”, que tem e-mails aqui que dizem, que sinalizam, a gente nunca teve essa 
conversa com LULA, mas lembra que ALEXANDRINO... 
 
PF - O senhor mostra do ALEXANDRINO falando que “as sondas e BELO MONTE”, inclusive tava 
querendo uma parte para ficar pra LULA.  
 
MO - É. Entendeu?! 
 
PF - Entendi. 
 
MO - Então, pode ser que ele tenha dito pra LULA que os 15 MILHOES, que ele recebeu através desses 
15 MILHOES. 
 
PF - Humm, entendi. Pode ser. O que foi reduzido a termo do que ele fala, exatamente, ele não fala que 
ganhou um crédito. Ele fala “quando o COLABORADOR procura MARCELO BAHIA ODEBRECHT à 
pedido de EMÍLIO, recebe a informação deste de que seu pai havia destinado cerca de quinze milhões 
reais, em razão da participação da empresa em BELO MONTE”.  
 
MO - É o que eu tô dizendo, como cada um vende... 
 
PF - Interpreta. Mas a destinação dos 15 MILHOES ela virou uma prova objetiva. 
 
MO - Pode ter sido esses 15 MILHOES, pode ter sido. Tem de fato e-mails que comprovam que esses 
15 MILHOES aqui... 
 
PF - Pra esses valores pequenos e constantes, digamos assim?! 
 
MO - Não, que foram pra LULA. 
 
PF - Pra despesas de LULA?! 
 
MO - Tá, tá aqui dizendo. Eu realmente não me lembrava, na época que eu fiz a colaboração, eu não 
me lembrava desse extra. Mas os e-mails deixaram claro que esses 15 MILHOES era pra LULA. E pode 
ser esses 15 MILHOES, agora como PALOCCI vendeu pra LULA...  
 
PF - Humm... 
 
MO - Ou seja, como provavelmente eu não concordei em pagar os 15 MILHOES, e ele deve ter 
arrecadado de outras empresas, ele não deve ter dito pra LULA que eu não concordei. Ele deve “eu vou 
arrancar desses... Eu já tinha uma conta com MARCELO e LULA tá aqui, eu acertei 15 MILHOES. 
 
PF - Provavelmente essa conversa dos 15 foi posterior a uma reunião do senhor com o seu pai. O 
senhor teve um encontro com seu pai e teve uma reunião com PALOCCI e ai veio com os 15 MILHOES. 
É essa cronologia que ele coloca. A cronologia tá parecida. 
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MO - É... pode ser isso. Ele vendeu pra LULA como se tivesse obtido 15 MILHOES da gente, só que na 
verdade, o que ele fez, foi pegar 15 MILHOES de uma conta e jogar pra LULA, pra pegar despesas de 
LULA. E ele deve ter dito pra LULA que conseguiu 15 MILHOES da gente. 
 
PF - Sim, sim. Perfeito. 
 
MO - Tem que ver só se aquela data desse e-mail de 15 MILHOES é dessa data de 2013? 
 
PF - Eu acho que é de 2012. Vamos ver. 
 
MO - Porque qual foi e-mail? Foi 5, não foi? Foi e-mail 5, anexo 5. 
 
PF - É daqueles anexos “pagamentos via JD”. É lá pra 2012, 2013.  
 
MO – (10’15”) Não é ALEXANDRINO, é MARCIO. É, é, 09/04/2013.  
 
PF - Mas é esse? 
 
MO - Não... “Estive com ITALIANO e o assunto BELO MONTE ele ficou de falar com o CHEFE. Meu 
sentimento é de que ficará com o CHEFE.” 
 
PF – Ah, tá. 
 
MO - Nós estamos falando de 9 de abril, tem um e-mail que diz aquele assunto de BELO MONTE. 
 
PF - Sondas e BELO MONTE, uma conversa de que seria pra LULA. 
 
MO - Ou seja, mostra que em abril de 2013, aquele pedido de BELO MONTE ainda tava pintando e que 
tava dizendo que era pro chefe. O que eu digo que é o e-mail é esse aqui. 
 
PF - É 2012 ou 2013?!  
 
MO - É esse e-mail aqui. É que esse eu acho que é bem anterior. Cadê? 
 
PF - Você tem que procurar 500 + 500 entre aspas. 
 
MO - Não, não é 500 + 500. 
 
PF - Não era aquele 15 e 500 + 500? 
 
MO - Não. 
 
PF - Não, é o que ele fala do 6,5 do VACCARI, do 15 que é esse extra; Poe “JATO”, se o senhor 
conseguir colocar JATO, eu lembro que tinha JATO naquele e-mail... 
 
MO - JATO vai aparecer um bocado... Não, PALESTRAS, tinha PALESTRAS. 
 
PF - Mas tinha JATO também, será que não tá em outra petição? Pode tá em outra petição, não? 
 
MO - Pode.  
 
PF - Palestras eu acho mais fácil.  
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MO - Porra, se você olhar a petição, é ANEXO 5. ANEXO 5 ou ANEXO 5.2. [...pausa para procurar o e-
mail]. (12’30”) É o 5.2, gente! 
 
PF - Se o senhor fizer uma pesquisa na raiz do OUTLOOK? 
 
MO - Não, eu não acho, eu não consigo. Eu tenho que ir de petição em petição. 
 
ADVOGADO acha o e-mail. 
 
MO - É esse, é. Estamos falando de AGOSTO de 2012, viu?! 
 
PF - Ah, então é 2012. AGOSTO de 2012 é uma cronologia boa, agosto de 2012 tinha muita coisa 
acontecendo em agosto de 2012.  
 
PF - O senhor pode ter se confundido com o assunto que volta de BELO MONTE... 
 
MO - Eu só tenho 3 assuntos que podem ser parecidos: eu tenho o credito de 12 MILHOES, mas que 
esse crédito de 12 MILHOES já existia desde 2010. 
 
PF - É anterior, bem anterior. 
 
MO - Que foi pra área de energia, que incluía BELO MONTE. E tem esse assunto desses 15 MILHOES 
que foi direcionado pra LULA, mas não tem um crédito adicional. E aí é que eu tô dizendo, como 
PALOCCI vendeu isso aí pra LULA eu não sei.  
 
PF - A questão do OKAMOTO pedir dinheiro pra ele, é a doação, isso aí a gente já... E os valores de 
BRANI. 
 
MO - Aí foi esse assunto... E os valores de BRANI. E aí tem aqueles e-mails, que é aquele do inquérito 
que eu dei pro DANTE. 
 
(ADVOGADO esclarece que há um inquérito na PF e que eles usaram o material do inquérito na ação 
penal).  
 
PF – (15’00”) Aqui no termo de colaboração 7, dele (PALOCCI), que trata das ilicitudes no projeto do 
pré-sal da empresa SETE BRASIL, ele fala... (15’45”) Vai ser um trecho até meio grande: “QUE ANDRÉ 
ESTEVES, também comentou com o COLABORADOR que tinha ciência, através de GUIDO MANTEGA 
e LULA, que a ODEBRECHT havia separado cerca 300 milhões de reais para LULA fazer política; QUE 
necessário relatar outro episódio para contextualizar tal assunto; QUE, em dezembro de 2010, a 
ODEBRECHT estava preocupada com a futura Presidência de DILMA ROUSSEFF, dado brigas que 
tiveram envolvendo projetos no Rio Madeira; QUE a estratégia da empresa era, então, buscar apoio 
junto a LULA para conquistar a Presidente DILMA; QUE EMILIO ODEBRECHT, então, fez ao menos 
duas visitas a LULA no final de 2010 para firmar quatro acordos; QUE o primeiro referia-se ao 
compromisso da empresa de pagar palestras, mensais ou bimestrais, que LULA desejasse fazer em 
2011 a fim de sustentar seus projetos pessoais e sua família; QUE já havia sido firmado o valor de 200 
mil dólares pelas palestras; QUE isso já havia sido organizado entre ALEXANDRINO ALENCAR e 
PAULO OKAMOTO; QUE os locais das palestras seriam definidos de acordo com os interesses da 
ODEBRECHT; QUE todos os custos das viagens seriam arcados pela ODEBRECHT; QUE o segundo 
compromisso referia-se ao terreno para o INSTITUTO LULA, o qual já se encontrava adquirido; QUE 
refere ao local como um terreno, mas, na verdade, tratava-se de um prédio; QUE consigna que já 
esclareceu os fatos sobre esse episódio do terreno em ação penal pertinente; QUE o terceiro 
compromisso referia-se às reformas do sítio, que também é objeto de ação penal; QUE, no encontro 
com LULA, EMILIO confirmou que estavam finalizando as reformas no Sítio de Atibaia; QUE quanto a 
tal fato, também se coloca à disposição para colaborar no limite do seu conhecimento sobre os fatos; 
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QUE o quarto compromisso referia-se à disponibilização de 300 milhões a LULA; QUE tais fatos foram 
contados por LULA ao COLABORADOR um dia após da reunião com EMILIO; QUE os valores eram 
destinados a LULA e também ao PT, mas sob responsabilidade e de acordo com os interesse políticos 
de LULA; QUE, por exemplo, LULA não destinaria parte desses recursos a algum candidato do PT de 
que não gostasse; QUE, assim, ele estabeleceria controle sobre o PT; QUE o controle não se dava 
apenas pela liderança, mas também por recursos; QUE, retornando ao episódio do encontro com 
ANDRE ESTEVES, na oportunidade, o banqueiro pediu ao COLABORADOR a posse daqueles 300 
milhões prometidos pela ODEBRECHT; QUE o COLABORADOR informa que desconversou sobre o 
assunto, afirmando que era uma coisa da ODEBRECHT, posto que o COLABORADOR sabia que não 
se tratava de um valor disponível, mas sim um compromisso da empresa para dar os recursos na medida 
em que fossem demandados; QUE isso seria pago ao longo do tempo; QUE indagado sobre como 
ANDRÉ poderia saber de tal promessa, respondeu que ANDRÉ comentou que havia conversado sobre 
o tema com LULA e GUIDO MANTEGA; QUE esclarece que cerca de um ano após esse encontro com 
ANDRÉ, que o COLABORADOR obteve de LULA a confirmação acerca da efetiva existência de tais 
contas; QUE, meses após, MARCELO ODEBRECHT narra ao COLABORADOR que GUIDO 
MANTEGA havia ido buscar os 300 milhões, momento em que teria explicado a GUIDO que aquilo era 
uma conta corrente e não valores disponíveis, mas que GUIDO poderia começar a pedir valores e que 
seriam prontamente disponibilizados pela empresa...” 
 
MO - Vamos lá. Algumas fecham e outras não fecham. Aí eu acho que PALOCCI tá fazendo confusão 
com algumas coisas. Que houve a conversa de meu pai sobre os 300 MILHOES, que na verdade deveria 
ser 200 + 100. 
 
PF - Da confusão. 
 
MO - Ou meu pai ou LULA se confundiu, houve! Inclusive corroborado por aquele e-mail que eu aviso 
ao BRANI e que é corroborado por minha nota, e pelo e-mail que eu aviso ao BRANI. Então de fato, 
houve essa conversa, se eu não me engano, foi em agosto de 2010.  
 
PF - É, o e-mail é de agosto. 
 
MO - É. Então, houve de fato! Como meu pai vendeu pra LULA essa história dos 300 MILHOES eu não 
sei. Mas de fato, eu pedi pra ele assegurar que LULA sabia desses valores, eu pedi. Tá certo? Agora, 
esses 300 milhões foi lá. O que é que não fecha pra mim? Também fecha pra mim essa questão de em 
algum momento GUIDO ter querido meter a mão nos 50 e transformar na conta. Mas nos 50. Porque 
eu nunca comentei com o GUIDO sobre os tal dos 300. O que GUIDO sabia era dos 50 e depois soube 
do... Já pra 2013... dos 100 MILHOES e 23 a mais. Então, o GUIDO sabia dos 50 e não sabia dos 300. 
E de fato, no relação ao 50, GUIDO tinha intenção de criar um conta com relação a isso. É... 
 
PF - Eu acho, é que na verdade são esses dois pontos que o senhor teria falado alguma coisa pra ele. 
 
MO - Em relação a esse assunto palestra, eu confirmo...  
 
PF - Dos compromissos do EMILIO! 
 
MO – Eu confirmo esse valor que meu pai realmente tinha fechado com ele. Com LULA e me 
informaram, ele e ALEXANDRINO me disseram, 200 mil dólares por palestra, e aí veio essa questão de 
que eu conseguir conversar com PALOCCI, pra em vez de a gente tá acompanhamento e reduzindo, a 
gente sacou da conta corrente 15 MILHOES... 
 
PF - Os 15 MILHOES ali? 
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MO - E botamos, e onde, eu mesmo disse no e-mail, que era bom o LULA não ficar sabendo disso. 
Quer dizer pro LULA não saber que era do dinheiro que na verdade ele já tinha.  
 
PF - Uhumm. 
 
MO - Então, de fato, em relação a essas questões que ele falou que eram compromissos com LULA, 
de fato existe, a meu modo de ver, uma diferença. Apesar de que eu acho que a ilicitude, fora a questão 
eleitoral, tava na relação dos créditos. Na relação aos usos, eu tenho que distinguir os usos, que foi 
dado para campanha - MENINO DA FLORESTA, OLLANTA HUMALA, FEIRA, os bônus, tudo - para 
aquilo que foi direcionado pra LULA, que é: os últimos recursos do BRANI, o INSTITUTO LULA, o 
terreno, os 15 MILHOES. Isso não tinha a ver com o exaurimento normal pra CAIXA 2 de campanha... 
E de fato, era direcionado para aquela pessoa que tinha o conhecimento da conta como um todo, que 
era LULA. Até ficou referendado por esse assunto com meu pai. Entendeu?! É isso, eu acho que eu 
algumas coisas fecham, mas acho que PALOCCI tá confundindo, só algumas... O que precisa, que eu 
digo é o seguinte...  Talvez ele de posse desses e-mails possa... Ou seja, provavelmente alguma coisa 
ele se confundiu... Alguma coisa é na visão dele... Ou alguma coisa ele se esqueceu, mas muita coisa 
aí de fato, faz sentido. 
 
PF - Entendi. É crível. 
 
MO - Não, faz sentido... O que eu digo é o seguinte, ele tinha algumas coisas aí, eu não posso afirmar 
que foi assim que meu pai vendeu, só quem pode dizer o que meu pai vendeu é ele. É provável que ele 
tinha obtido de LULA... Eu falei pro meu pai uma coisa, meu pai falou pra LULA outra e LULA falou pra 
PALOCCI outra. Então aí tem uma diferença natural de entendimento. E em algumas questões de 
valores, por exemplo: o GUIDO eu acho que ele perguntou dos 50 e não dos 300. 
 
PF - E não do valor equivocado? Do cheio? 
 
MO - Entendeu? 
 
PF - Entendi. E o fato do ANDRE ESTEVES? 
 
MO - Aí eu nunca soube. 
 
PF - Nunca soube? 
 
MO - Aí eu nunca soube. Eu vou dizer pra você, eu tenho uma relação próxima com ANDRE, eu acho 
que ele me diria. Eu não acho que... mas também não duvido. Talvez nessa época eu não tinha essa 
relação mais próxima. Então, eu não sei.... 
 
PF - A tua relação com ele... Se aproximou quando? 
 
MO - Não, foi, eu tinha uma relação mais próxima com ele e tal, mas eu... Veja bem, aí que eu digo o 
seguinte: eu não sei. Eu nunca tive nenhuma sinalização desse assunto por parte de ANDRE. Esse 
assunto veio do GUIDO, de querer criar uma conta com os 50, de fato veio. 
 
PF - Aqui é um trecho do PALOCCI, que é até uma coisa que a gente já falou, o senhor fala que os 
pagamentos para BRANI, em espécie, estão necessariamente refletidos na planilha. 
 
MO - Eu acho. Eu não acho que teve... 
 
PF – (24’43”) Os registros que a gente tem, até inclusive pela empresa, da entrada dele em 2014 para 
falar com MIGLIACCIO na sede nova, o senhor não acha que é pra... 
 



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/DPF/PR 

INFORMAÇÃO Nº 022/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 168 de 179 

 

MO - Acho que não... a menos que tenha tido alguma coisa, como ele tinha... Veja bem, a gente tá 
falando aqui de OUTUBRO de 2014... É a última versão, se a gente reparar, ainda tem uma saldo aqui, 
na conta por exemplo: 10 AMIGO e 6 na ITALIA. Então, pode ter eventualmente ter usado esse saldo. 
Eu não me lembro, entendeu? 
 
PF - Mas aí não seriam pedidos que passariam por você? 
 
MO - Não... Passariam sim!! Eu não me lembro, eu não me lembro. E eventualmente, até pode... Anotou 
na agenda e não criou, não achou a versão da planilha. O que eu tô dizendo é assim: pode ter um 
versão mais atualizada do que isso. 
 
PF - Entendi. É isso, eu sei que não dá pra cravar, mas também não dá pra falar que... 
 
MO - É que pra mim é fácil lembrar de “MENINO DA FLORESTA”, é fácil lembrar “OLLANTA HUMALA”, 
porra! E por aí já teve uma sequência, se teve 6 ou 7 pedidos, eu não me lembraria se PALOCCI pediu 
mais um do BRANI e não tá aí ou não. Ou seja...  
 
PF - Eu entendi.  
 
MO - E você viu que os pedidos dele, como era? Ele sinalizava, depois confirmava, mudava. 
 
PF - Depois pedia mais, pedia menos... 
 
MO - Porra, como é que me lembrar aqui se teve ou não mais um pedido aqui depois, entendeu? Então, 
pode ter tido e não tá aí.  
 
PF - Eu entendi. 
 
MO - Mas não é que não tá aí... E existe saldo na planilha após outubro de 2014 pra eventualmente 
fazer frente a esse pedido. Como HILBERTO sabe que ia ter saldo, ele pode ter falado comigo: “Se tem 
saldo, libera”. Eu não me lembro. 
 
PF - Entendi. 
 
MO - Até eu acho plausível que em 2014, no contexto lá, ou pra apoiar alguém dele ou alguma coisa, 
ele possa ter pedido esse dinheiro pra BRANI mesmo, acho plausível, mas não me lembro. 
 
PF - Um que ele fala do fundo pra salvar a carta capital, aqui o senhor já confirmou, eu não preciso 
nem... 
 
MO - É, e esse assunto foi... Eu conduzi através do GUIDO a 1ª parcela, a 2ª parcela foi aquele assunto. 
 
PF - É, ele fala... Ele não aprofunda até porque não tinha muito o envolvimento dele. 
 
MO - Esse assunto da carta era mais com o GUIDO. 
 
PF - Esse de tentativa de obstrução, que ele cita o termo 10 do acordo dele “QUE pode citar que 
conversava com MARCELO ODEBRECHT sobre a OPERAÇÃO LAVAJATO e alternativas para 
bloquear o sucesso dela; QUE em uma oportunidade conversaram sobre iniciativas para impedir que 
dados da Suíça sobre a ODEBRECHT chegassem formalmente ao Brasil...” 
 
MO - Ele era um dos interlocutores. 
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PF - “QUE o COLABORADOR passou algumas dessas questões a JOSÉ EDUARDO CARDOZO por 
intermédio de GILLES DE AZEVEDO; QUE se reuniu com MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO 
cerca...” Ah, esse é aquela que a gente tava procurando a data. “QUE se reuniu com MARCELO 
ODEBRECHT e ALEXANDRINO cerca de uma semana antes de sua prisão; QUE MARCELO mostrou 
documentos ao COLABORADOR sobre possibilidade para barrar o recebimento dos documentos da 
SUÍÇA; QUE MARCELO pediu ao COLABORADOR que marcasse encontro sobre o tema com DILMA; 
QUE o COLABORADOR efetivamente avisou GILES DE AZEVEDO, o qual disse que daria um jeito de 
resolver o assunto; QUE, dias depois, MARCELO ODEBRECHT liga para BRANISLAV e informa que 
havia ocorrido a reunião e que tinha sido ótima...” 
 
MO - É, é aquela história, eu pedia mesmo... Ele foi um dos que eu pedi, tinha as reuniões, as reuniões 
eram ótimas, depois voltava e não resolvia nada. 
 
PF – (28’15”) Agora ele foi inquirido especificamente sobre a planilha e sobre aquele LAUDO, que eu 
tava mostrando pro senhor. 
 
MO - Que laudo?! Ah... Tá, tá.  
 
PF - O laudo 1577, que fala sobre os registros do MY WEB DAY e DROUSYS sobre a planilha. As 
declarações de ANTONIO PALOCCI FILHO são de 30 de agosto de 2018, até a gente põe aqui pra 
referendar: “QUE, referente as despesas elencadas na planilha “Posição ITALIANO”, especificamente 
quanto à despesa de 2009 debitada como “Solicitado em 2009 (via JD)”, a qual era atribuída o valor de 
R$ 10.000.000,00, esclarece que possivelmente os valores destinavam-se as atividades preparatórias 
do PARTIDO DOS TRABALHADORES para  campanha de 2010”. Considerando que a legislação 
eleitoral... Essa informação é verdadeira, né? 
 
MO - Pra onde foi esse dinheiro, eu não lembro. Aqui pode ter tido oficial, pode ter tido pagamento oficial 
pro partido, pode ter sido pré-campanha, pode ter sido pra qualquer coisa... Pode ter sido pra JOAO 
SANTANA alguma coisa, eu não sei. Mas que foi VIA JD foi, 10 MILHOES. 
 
PF - Ele faz referência, a gente passou pra ele o conteúdo do teu interrogatório na ação penal que eu 
acho que é... O senhor sabe de cabeça Dr.? 5054932882016, se é a das sondas? 
 
ADVOGADO confirma que é a ação penal das sondas. 
 
PF - E vou ler o trecho do seu depoimento lá pro juízo. “Aí, esses pedidos foi pra... Aí solicitados em 
2009, via JUSCELINO DOURADO, que era o assessor de PALOCCI na época. Ele ligou pra mim, falou 
comigo: ‘Olha, o JUSCELINO vai acertar lá com o seu pessoal 10 milhões de reais.’ Aí eu não como 
esse valor saiu, se saiu em espécie, se foi acertado... Eu sei que tinha várias questões, às vezes o 
JUSCELINO sentava com o meu pessoal, provavelmente, pela época, ele pode ter...Provavelmente 
deve ter sido em espécie pra pagar campanha, não sei. Mas foi via JUSCELINO DOURADO, 
diretamente com a equipe de HILBERTO.” 
 
MO - Isso é o valor de 2009, não é isso? 
 
PF - Isso, isso! 
 
MO - Exatamente, ou seja, eu provavelmente tinha essa planilha, sabia que era via JD, mas não sabia 
detalhes. 
 
PF - Aí ele fala, o juiz: “Em alguns dos lançamentos aqui das despesas tem lá eleições municipais ou 
tem evento. Mas alguns deles não têm, por exemplo, esse em 2009, solicitado em 2009. Não é para 
eleição ou não sabiam para quê que era?”. Aí o senhor responde: “Não, quando não tem é porque 
normalmente essa foi a informação que me foi dada. Então, a partir do momento que eu já tinha 
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combinado a disponibilização de recurso, o dinheiro era... entre aspas, era dele. Ele pedia, autorizava, 
estava pedindo. Então ele aqui deve ter simplesmente dito o seguinte: ‘JUSCELINO DOURADO vai 
procurar a sua equipe para acertar 10 milhões.’ E ponto. Essa era a informação que tinha, a informação 
que a gente botou”. O juiz pergunta: “Mas esse valor inicial que o senhor mencionou tinha sido 
combinado então para a eleição de 2010?”. Aí o senhor responde: “Não, aí foi o que eu falei. Na verdade, 
eu tinha dito o seguinte: “Essa minha relação com você é para a campanha de 2010, se você gastar 
antes é problema seu.” Tanto é assim que o que aconteceu? Quando chegou na eleição de 2010, em 
si, a gente praticamente não doou. Até teve uma questão, que está nas minhas notas lá, que eu explico, 
que é o seguinte: eu até cheguei pra ele, cheguei até para o meu pai e falei assim: ‘Pai, avisa a LULA 
que ele não vai ver nenhuma doação da ODEBRECHT em 2010, mas é porque, pra ele ter certeza que 
ele está sabendo, que a gente já praticamente doou tudo, antes.’ Então, na verdade era isso, quer dizer, 
na minha cabeça, era o meu compromisso com a eleição à presidência. Se eles gastavam antes, o 
problema era deles. Aí eu passei essa parte aí pro PALOCCI... Depois da explicação que ele deu. 
 
MO - E veja que, aparentemente, não tem nada de 2010 pra campanha da DILMA. 
 
PF - Porque não aparece FEIRA, né? 
 
MO - Quer dizer, aqui tem alguma coisa. Aqui tem um nos 20 MILHOES, a gente descobriu que tem. 
 
PF - Aí o que que ele fala desse trecho, depois da primeira explicação que ele me dá: “passando a 
esclarecer o COLABORADOR que as declarações de MARCELO ODEBRECHT não são inverídicas e 
confirmam que os recursos de 2009 não foram diretamente empregados para campanha de 2010. 
Foram destinados em atividades preparatórias do PT que visavam sim o projeto presidencial do ano 
subsequente; QUE gostaria de consignar que considera o valor de R$ 10.000.000,00 bem acima do 
razoável para tais atividade; QUE esclarece também que nunca discutiria tais assuntos com telefone 
junto a MARCELO ODEBRECHT, sendo que tais assuntos eram sempre discutidos pessoalmente; ” 
 
MO - É, pessoalmente, ou ele mandava... 
 
PF – Interlocutores...  
 
MO - Mandava o BRANI ou o ALEXANDRINO. O ALEXANDRINO também tinha... 
 
PF - Quando ele falava com o ALEXANDRINO, o ALEXANDRINO ele também passava coisas pro 
ITALIANO? 
 
MO - Ele podia. O que eu tô dizendo é o seguinte, as informações que ele me passava alguma coisa, 
ele me passaria pra ALEXANDRINO, nota, mas, em geral, ele me passaria por uma nota ou 
pessoalmente. 
 
PF - “QUE esclarece também que quanto à atuação de JUSCELINO DOURADO, gostaria de esclarecer 
o COLABORADOR que, de fato, ele fez contatos com a ODEBRECHT até meados de 2009, o que pode 
justificar MARCELO possuir anotações e referências quanto a ele; QUE esclarece também que, no ano 
de 2009 e para a preparação da campanha de 2010, já era BRANISLAV KONTIC o responsável pela 
operacionalização dos recursos, sendo possível que MARCELO BAHIA ODEBRECHT tenha se 
equivocado por desconhecer que já era BRANISLAV o responsável por tratar com os funcionários do 
Setor de Operações Estruturadas...” 
 
MO - Veja bem, é o que eu disse pra você, eu não me lembro. Agora, por tudo que tá nos e-mails e na 
planilha, 2010 ainda foi conduzido... 
 
PF - Por JUSCELINO...  
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MO - Mas você vê que em 2010 a agenda de PALOCCI já era administrada por BRANISLAV, mas o 
assunto dos recursos, não dá pra dizer que era BRANI, tá nos e-mails, entendeu? Por mais que eu 
esteja errado aqui de lembrança, é o que tá na planilha e nos e-mails. Aí é mais fácil ele tá enganado 
do que eu. 
 
PF - Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui...  
 
MO – Ai é mais fácil ele estar enganado do que eu... 
 
PF – Quanto a próxima despesa: “Solicitado em Abril e Maio 2010 (via JD)”, a qual era atribuída o valor 
de R$ 8.000.000,00, esclarece que, muito provavelmente, os motivos e os destinos dos recursos foram 
os mesmo já explicados anteriormente para o lançamento referente a 2009;” Aqui é importante que ele 
fala, na visão dele, porque o senhor fez a planilha física: “QUE, no entanto, é necessário destacar que, 
em 2011, o COLABORADOR chegou a presenciar nas mãos de MARCELO ODEBRECHT esboços de 
planilha para organização das despesas e compromissos que a ODEBRECHT tinha com o Governo 
Federal/PT e que eram conjuntamente administrados por ele e pelo COLABORADOR”. 
 
MO - É...  
 
PF - O senhor falou que se acredita que se mostrou, mostrou só a parte de usos. “QUE tal fato ocorreu 
no seguinte contexto: ao sair do governo DILMA, em 2011....” 
 
MO - Eu não gostava de lembrar pra ele que os créditos tinham uma alocação interna, porque se não, 
o cara vai olhar e vai dizer “só vou resolver esse assunto seu e o resto não”. 
 
PF - Entendi. “ao sair do governo DILMA, em 2011, o COLABORADOR encontrou-se com MARCELO 
ODEBRECHT em sua residência localizada no Morumbi, em São Paulo; QUE conversava com 
MARCELO sentado em um sofá, ao passo que MARCELO estava sentado em uma mesa; QUE percebia 
que MARCELO checava papeis em suas mãos para conversar sobre valores compromissados ao PT; 
QUE MARCELO ODEBRECHT estava destinado a checar valores em razão de compromisso firmado 
por EMILIO ODEBRECHT junto a LULA, nos últimos dias de 2010, no qual teriam sido prometidos cerca 
de R$ 300.000.000,00 ao PT; QUE MARCELO ODEBRECHT estava preocupado em detalhar os valores 
e fixar quais eram efetivamente os valores compromissados; QUE o COLABORADOR, por sua vez, 
estava preocupado e manifestou que, como havia recém saído do Governo, não competiria mais a ele 
tratar dos recursos das campanhas eleitorais; QUE, de fato, soube que MARCELO obteve junto a DILMA 
a informação de que passaria a ser GUIDO MANTEGA o responsável pela gestão dos recursos ilícitos; 
QUE isso também pode ser confirmado pelo fato de que o COLABORADOR só voltou a tratar de 
recursos lançados na planilha em 2012 e 2013 e que não eram destinados a finalidades eleitorais, mas 
sim aos interesses de LULA...” 
 
MO - É... Você vê que a conversa com PALOCCI sobre campanha acaba em 2011 com os “restos a 
pagar”, digamos assim, de JOAO SANTANA, de OLLANTA HUMALA... A partir daqui ele só entra com 
esse pedido do INSTITUTO LULA, que tem OLLANTA HUMALA especificamente. 
 
PF - Uhumm. 
 
MO – Mais o INSTITUTO LULA... E realmente a partir.... Quando começou a voltar a ter pedidos pra 
campanhas, que foi 2013, que foi já pra campanha do HADDAD, já foi o GUIDO. 
 
PF - Em 2012, né? 
 
MO - 2012. Exatamente, em 2012, já foi o GUIDO. Eu acho até... Eu tenho que olhar, mas esses 16 
aqui, eu tenho que confirmar, mas por exemplo, eu falei na declaração... Que tem um período de 
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transição entre PALOCCI e GUIDO, que eu já pedia pra GUIDO também confirmar. Eu não duvido nada, 
eu tenho que olhar aqui com atenção, talvez esses 16 já tenha tido também a anuência do GUIDO. 
 
PF - Eu entendo.  
 
MO – Entendeu? 
 
PF – Tá... Quando a despesa seguinte “Eventos Julho/Agosto/Setembro 2010 (16 + 4 Bonus) via ‘JD’ a 
qual era atribuída o valor de R$ 20.000.000,00, esclarece se tratar de pedidos do COLABORADOR a 
MARCELO ODEBRECHT para recursos destinados à campanha presidencial do PT de 2010”. 
 
MO - Esse foi o que a gente conseguiu comprovar mais fácil. Esse foi o que a gente acertou. 
 
PF - Uhumm. Inclusive ele fala, faz referência aos e-mails, tudo que eu lhe mostrei do Laudo. Ele fala 
que a alusão à “via JD” provavelmente se deveu a confusão de MARCELO, mas aí a gente já esclareceu 
o que pode ser essa confusão, inclusive, pode ser do PALOCCI. “QUE esclareceu que a solicitação de 
tais recursos ilícitos a MARCELO pelo COLABORADOR já se deu em contexto fático em que já ocorriam 
discussões sobre o projeto do pré-sal o qual era coordenado, a pedido de LULA, por PALOCCI. ” 
 
MO - É.. A maior referência que eu tenho eu tenho do pré-sal é o seguinte, veja bem. Quando começou 
a discussão do pré-sal não teve mais crédito. E não tem nenhum crédito aqui “MARCIO FARIA” nem 
nada. Então, não teve mais. Só que eu usei esse crédito que eu ainda tinha... Não se esqueça que eu 
ainda tinha isso, eu usei esse saldo que eu ainda tinha, como argumento pra não participar do pré-sal, 
do pedido de propina do pré-sal. 
 
PF - Sim, sim, o senhor mostra até. 
 
MO - Agora de fato eu tive essa conversa com ele, não foi uma conversa fácil, porque eu pedi a ele 
intersecção junto à VACCARI pra parar de pedir, de fazer o pedido de propina que tava se pedindo, e 
eu pedi intersecção à ele. Não foi uma conversa fácil, idas e vindas, e um detalhe que eu não me 
lembrava, detalhe importante, que eu não me lembrava, mas que os e-mails deixam claro, é que a gente, 
ou eu ou ALEXANDRINO, nós tínhamos a percepção, eu não sei se PALOCCI falou isso diretamente 
comigo, eu acho que falou com ALEXANDRINO, mas tem que olhar aqui, mas que a percepção que o 
assunto foi de fato conduzido, que esse assunto se iniciou com LULA, que LULA tava por trás realmente 
da demanda. 
 
PF - É o que parece naquele e-mail ali. 
 
MO - É o que parece estar no e-mail, que LULA tava por trás da demanda que foi feita. Agora, a 
informação que eu tenho é que não vingou, ou seja, todos os estaleiros nacionais sempre disseram que 
não pagaram. Só quem pagou foram os estaleiros estrangeiros, que pagaram ao tal da CASA 1, que é 
os diretores da PETROBRAS. 
 
PF - Aí quando ele responde isso, a gente apresenta mais um trecho do teu interrogatório, nos autos da 
ação penal das sondas. Aqui o trecho apresentado ao PALOCCI na época do termo aqui: “Juiz Federal:- 
Aí depois lá: “Evento julho, agosto, setembro, 2010.” O que significa essa palavra “Evento” quando se 
coloca na planilha? Marcelo Bahia ODEBRECHT:- Evento normalmente é eleição. Juiz Federal:- 
Eleição. Marcelo ODEBRECHT:- Na verdade quando não está... Ou seja, é que a pessoa ele deve ter 
dado alguma dica maior. Então ele deve ter dito: “Olha, é para eleição”. Juiz Federal:- Aí tem lá: “16 
mais 4 bônus, no total de 20.” O que é bônus? Marcelo ODEBRECHT:- É bônus eleitoral. Provavelmente 
aí foi 16 por fora e 4 via bônus. Juiz Federal:- Bônus que o senhor diz é uma doação eleitoral registrada? 
Marcelo ODEBRECHT:- Registrada. E aí pode ter sido pra qualquer candidato do PT, porque meu 
compromisso era com ele, mas, por exemplo, chega na campanha, à presidência ou quem está ao redor 
da presidência, se compromete a apoiar vários candidatos. Então problema dele. Agora, pode ter sido 
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pra qualquer candidato, não sei na época informar... Juiz Federal:- Então todo pagamento passava pelo 
senhor PALOCCI? Marcelo ODEBRECHT:- Todos esses pagamentos aqui eram autorizados por 
PALOCCI. Para sair daqui tinha que vir autorizado pelo PALOCCI.” O comenta o PALOCCI... 
 
MO - Para saída pelo ITALIANO, mas tinha outros que meus executivos acertavam com candidatos do 
PT que não passava por PALOCCI. 
 
PF - O que que o PALOCCI comenta quando a gente confronta ele do teu interrogatório: “Passa a 
esclarecer o COLABORADOR que, em geral, as afirmações são verídicas, apenas esclarecendo que 
despesas combinadas com LULA e com GUIDO não passavam pelo aval do COLABORADOR; QUE 
indagado sobre exemplos de pedidos de LULA, esclarece que os pedidos para pagamentos de JOAO 
SANTANA pela campanha de EL SALVADOR partiram de LULA junto a EMILIO ODEBRECHT, 
conforme o próprio marqueteiro afirmou em sua colaboração...” Mas ainda assim passava pelo aval 
dele? 
 
MO - Eu informava pra ele, pra sacar da planilha ITALIANO eu informava pra ele. Eu não duvido nada, 
pode ser que esse pedido de EL SALVADOR tenha vindo por meu pai, LULA ter pedido ao meu pai, 
mas eu informei a ele. 
 
PF - O senhor não debitava, não considerava... Se não passasse...? 
 
MO - Eu avisava a ele, mas a conta, veja bem, essa conta no fundo, é de meu pai e de LULA, mas eu 
e ele operacionalizávamos. Então eu não sacaria uma conta aqui sem avisar pra ele. 
 
PF – Entendi... Aí a próxima: “Eventos Setembro 2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) via JD”, 
no valor de R$ 10.000.000,00,” 
 
MO - Que é aquele valor que a gente... Assuntos de BJ, aqueles candidatos todos que receberam. 
 
PF - Aqui até surgiu um problema de interpretação no Laudo, até por carência de informação que a 
gente teve agora. Como não tem esses 10 vinculado ao ITALIANO, justamente pelo que o senhor me 
mostrou, que foram 10, que o senhor conseguiu empurrar pra candidatos, compromissos estaduais e 
descontar como uso do compromisso maior com o PALOCCI... 
 
MO - E 900 é via bônus. 
 
PF – E do compromisso maior com o PALOCCI... Ele achou que pegava o valor do ITALIANO AÇO que 
tá ali efetivamente e somava mais um pouco e considerava esse 10. 
 
MO - Não, não... O ITALIANO AÇO não tem nada a ver com isso. 
 
PF - Então... Aqui eu não preciso nem ler porque eu entendi até o que foi confundido. “MENINO DA 
FLORESTA” não compete, mas é os irmãos Viana, ok?! Já se sabe. Ele fala até que “QUE o 
COLABORADOR admite que fez solicitação de doações da ODEBRECHT a outros candidatos, mas em 
valores consideravelmente menores ao efetivamente lançado na rubrica “Eventos Setembro 2010” 
 
MO - É, lembre-se que a questão dos outros candidatos vinha tanto dele quanto de alguma executivo 
meu, principalmente JUNIOR, enfiava... E ai eu pegava: “Oh PALOCCI posso botar aqui na conta?”. Era 
isso, então vinha dos dois lados. 
 
PF - Eu entendi. Então no fundo, o que tá aqui se completa com outra coisa que o senhor me trouxe e 
a confusão acho que ficou sanada. Ao próximo, “PRÉDIO IL” foi da ação penal, a gente nem tratou aqui. 
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MO - É que, por exemplo, PALOCCI, veja bem, eu não admiro... ele tá fazendo sem as provas de 
corroboração. 
 
PF - Esses e-mails... 
 
MO - Quando eu fiz meus relatos, meus relatos eram bem menores. Eu falei... Porque é o que eu me 
lembrava. Ele tá entrando num campo que eu, por exemplo, não me aventurei a entrar na época que eu 
tava falando. Ele tá dando num nível de detalhes que eu hoje só consigo dá vendo os e-mails.  
 
PF - Entendi. 
 
MO - E não é que eu me lembre, é que eu tô lendo os e-mails. Mas esse nível de detalhes, por exemplo, 
quando eu fiz minha colaboração eu não entraria, não me admira que ele esteja se atrapalhando em 
algumas coisas. 
 
PF - O “prédio” não foi falado aqui. E a próximo, a FEIRA... O primeiro aqui, 10 MILHOES: “Esclarece o 
COLABORADOR que efetivamente pediu a MARCELO ODEBRECHT o valor de R$ 10.000.000,00 em 
virtude de dívida que JOAO SANTANA possuía em virtude da campanha; QUE essa solicitação do 
COLABORADOR, assim como o conjunto de recursos destinados à campanha de 2010 ocorreram no 
mesmo período de diálogos sobre o projeto das sondas do pré-sal entre outros assuntos...” Isso não é 
mentira? 
 
MO - [NEGA GESTUALMENTE] 
 
PF - Aqui ele faz, até agora eu já entendi de novo a confusão, que o valor remanescente de 6,5 
MILHOES, ele acha que foi pago só os 3 MILHOES, porque, como eu até mostrei pro senhor, tem uma 
divisão dos lançamentos dos 3 MILHOES e depois tem outro 6,5 M. Mas aqui a gente já sanou, é igual 
a dúvida anterior, não adianta eu lhe confrontar. Perde o objeto, porque aqui tá esclarecido. 
 
MO - Esse aqui foi todo pra FEIRA, esse aqui é que foi para os outros candidatos. 
 
PF - Ele fala depois que o lançamento “QUE acredita que o valor lançado na planilha “Posição Programa 
Especial ITALIANO” de “-6.500.000”, ao lado de “(V)”, na parte das “Fontes” e dentro da rubrica “BJ (2)”, 
possa se referir ao desconto referente à parte dos pagamentos que foram destinados a JOÃO VACCARI 
NETO...” 
 
MO - Exato! 
 
PF - Do “programa OH” OK! Do programa OH ele só fala aqui... O senhor sabe se é verdade ou não? 
Enfim... “referente as despesas elencadas na planilha “Posição Programa Especial ITALIANO”, 
especificamente quanto à despesa de 2011 debitada como “Programa OH”, a qual era atribuída o valor 
de R$ 4.800.000,00, esclarece o COLABORADOR que se tratava de pedido LULA destinado a 
ALEXANDRINO ALENCAR para a campanha de OLLANTA HUMALA...”  
 
MO - Eu não me lembro, eu sei, que ele depois sabia, ele sabia, como ele deve confirmar. Agora de 
onde se iniciou esse pedido, eu não me lembro. Eu acho, na minha cabeça, que foi dele, mas pode ter 
sido de outro. 
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PF - Então tá vencido isso. Referente agora a despesa de 16 MILHOES, Feira (Pagto fora): Os 
pagamentos que foram feitos pela ODEBRECHT atendendo à solicitação do COLABORADOR ainda 
para quitar as dívidas de campanha de 2010... Perai... Vamos de novo... “Referente a despesa de 2011 
debitada como “Feira (Pagto fora = US$ 10MM)”, a qual era atribuída o valor de R$ 16.000.000,00, 
esclarece o COLABORADOR que não se recorda de ter solicitado especificamente tal recurso, fato que 
entende poder ser confirmado pela própria planilha, uma vez que consta na rubrica anterior - “Feira 
(atendido 3,5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo Evento” – que esses pagamentos que foram feitos pela 
ODEBRECHT atendendo à solicitação do COLABORADOR para quitar as dívidas de campanha de 
2010; QUE, portanto, entende que a rubrica “Feira (Pagto fora = US$ 10MM)” não se refere à quitação 
das despesas da campanha no Brasil; QUE não haveria motivos para o COLABORADOR, poucos 
meses após ter solicitado valores para quitação das despesas da campanha do PT de 2010, solicitar 
novamente a MARCELO ODEBRECHT o valor de US$ 10.000.000,00 também referente a restos de 
campanha; QUE, à época, JOAO SANTANA também operava para a ODEBRECHT em ANGOLA, 
VENEZUELA, PERU e PANAMÁ; QUE acredita que tais valores possam ter tido amparo nas despesas 
de JOAO SANTANA nas campanhas desses países; QUE diferentemente de EL SALVADOR e PERU, 
na qual LULA solicitou que valores originalmente compromissados pela ODEBRECHT ao PT no Brasil 
fossem destinados para tais campanhas no exterior, as campanhas de ANGOLA, VENEZUELA E 
PERU...” Correção feita pela PF - Não é PERU aqui é REPÚBLICA DOMINICANA. “Não foram quitadas 
com recursos que a ODEBRECHT haveria destinado ao PT no BRASIL; QUE indagado por qual motivo 
os lançamentos estão na planilha, respondeu acreditar que, para aproximar o valor daquilo que EMILIO 
ODEBRECHT havia prometido a LULA no final de 2010, MARCELO acabou tendo necessidade de 
confeccionar uma planilha mais robusta, passando a incluir, consciente ou inconscientemente, 
despesas para fornecedores em comum, como era o caso de JOAO SANTANA e MÔNICA MOURA; 
QUE a promessa de EMILIO a LULA causou problemas a MARCELO BAHIA ODEBRECHT nesse 
sentido, pois a promessa não representava aquilo que MARCELO ODEBRECHT estava contabilmente 
disponibilizando para o PT; QUE acredita que houve necessidade de MARCELO ajustar a planilha para 
se adequar à promessa feita por EMILIO ODEBRECHT a LULA; QUE, no entanto, não nega que dentro 
dos valores pagos a JOAO SANTANA dentro dessa rubrica “Feira (Pagto fora = US$ 10MM)”, possam 
também terem sido incluídas despesas porventura remanescentes da campanha presidencial de 
2010...” 
 
MO - Não, aqui, veja bem, só pra facilitar. Lembra aquilo que eu comentei, tá fechando a conta pra mim, 
lembra que eu comentei que podia ser o período da transição? 
 
PF - Sim, sim, sim! 
 
MO - Então, nós tamo falando aqui “pagamentos por fora”, como esse pagamento veio ao terceiro, 
provavelmente, foi depois de MAIO, 2011. Provavelmente foi depois de MAIO. 
 
PF - Sim, só deixa eu ver, que tem 6,5 MILHOES restante ainda, né? 
 
MO - É julho, que acabava em junho. Então provavelmente tamo falando de julho. 
 
PF - Acabava em junho, exatamente! 
 
MO - Olha que interessante, aqui eu tenho em agosto, que aquilo que eu falei no REFIS DA CRISE, eu 
tenho a transição, oh: “não conseguir ainda estar com GM, liberou aquela primeira?”  
 
PF - Parcelas da amiga é MÔNICA? 
 
MO - MÔNICA. Então, mostra que de fato, ele tem uma certa... Ó: “falei com sucessor ITALIANO, pode 
liberar todo o saldo dos 16 da sua amiga...”  
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PF - Então isso já foi na transição?! 
 
MO - Já foi na transição. 
 
PF - Então quem liberou foi o GUIDO?! 
 
MO - Quem na verdade liberou foi o GUIDO, tá vendo?! Foi da planilha ITALIANO, mas foi da sucessão. 
Lembra que eu tinha comentado que podia ser o período da sucessão? Tá exatamente! 
 
PF - Isso tá na petição de 12/03/2018, anexo 4?   
 
MO - É, 12/03/2018, anexo 4! Tem esse pedido aqui e bate direitinho. “Falei com sucessor ITALIANO, 
pode liberar todo o saldo dos 16 da sua amiga conforme previamente acordado...” E tá, eu acho que 
isso tá, inclusive, na autodeclararão que eu fiz do REFIS DA CRISE. 
 
PF - Então, na verdade quando ele fala que não foi solicitação dele... 
 
MO - É que naquela época foi autorizado, mas saiu da planilha ITALIANO, saiu do saldo da planilha 
ITALIANO. Não saiu dos 50 do GUIDO, ou seja, foi exatamente a transição entre o último pedido que 
saiu da planilha ITALIANO, mas que foi autorizado, foi aquele momento da transição. Com certeza, 
PALOCCI foi... Mas é aquela história como ele não foi entre aspas “o protagonista” digamos assim, ele 
pode ter esquecido. Mas foi a transição, mas quem de fato já liberou foi o GUIDO. Ele deve ter me dito 
“Oh MARCELO, esse assunto não é mais comigo...” 
 
PF - “A MÔNICA quer dinheiro, mas agora tu ver com GUIDO”? 
 
MO - É, e aí eu tirei a da planilha, mas eu peguei com GUIDO. E a partir daí é que a gente dividiu PÓS-
ITALIA e a... 
 
PF - Tanto que é a última, que compromisso eleitoral que depois passa a ser “PROGRAMA B LULA”. 
 
MO - Exatamente. 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 6 A 
Inicia-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 6 B 

 
 
MO – (52’32”) Então fecha direitinho... 
 
PF - Fecha. Se a gente tivesse esses petições antes... 
 
MO - Fecha direitinho... 
 
PF - Ele comenta os “PROGRAMAS B’s”, eu vou ler: “Esclarece o COLABORADOR que se tratavam de 
despesas geradas por solicitações que efetuou para MARCELO ODEBRECHT e que diziam respeitos 
a assuntos de LULA; QUE já narrou em termos específicos que havia demandas de PAULO OKAMOTO 
por recursos para o INSTITUTO LULA, circunstâncias em que o COLABORADOR solicitava tais 
recursos a MARCELO ODEBRECHT; QUE dos valores lançados acredita ser possível que não foram 
integralmente destinados à quitação de despesas do INSTITUTO LULA; QUE considerando que houve 
despesas em 2012, é possível que, por orientação de LULA, valores possam ter sido destinados para 
campanhas eleitorais municipais; QUE quando fazia as solicitações a MARCELO, posteriormente 
BRANISLAV KONTIC efetuava as tratativas operacionais para receber os recursos;” 
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MO - Provável (sobre campanhas municipais); Isso tá fechando, talvez o 2, o 1 e 1, que vai até julho de 
2012... 
 
PF - Efetivamente não foram para o INSTITUTO, mas efetivamente... Interesses de LULA... 
 
MO - Foram a pedido de LULA para atender candidatos da campanha de LULA, que era comum. 
 
PF - O que justificaria não terem saído... 
 
MO - Mas a gente não sabia que saiu da “CONTA AMIGO”. Eu não sei, eu não tenho “aqui e aqui”. 
 
PF - Eu tenho. Eu tenho uma anterior... 
 
MO - Agora esses aqui saíram da “CONTA AMIGO”, que era novembro. 
 
PF - Que era inclusive da minha indenização. Mas enfim, eu entendi. É porque a gente tem a prova de 
que... O 4, 5 e 6.... 
 
MO - Eu tenho a prova que a partir, o 4, 5 e 6 reduziu o saldo da “CONTA AMIGO”, mas eu não tenho 
a prova, ou eu não achei, o B, B2 e B3. 
 
PF - Que pode ter explicação nessa explicação que ele deu aqui... 
 
MO - É. 
 
PF – (54’35”) “QUE, referente as despesas elencadas na planilha, especificamente quanto à despesa 
debitada como “Doação INSTITUTO 2014”, a qual era atribuída o valor de R$ 4.000.000,00, esclarece 
o COLABORADOR se tratar de pedido dele feito a MARCELO ODEBRECHT na sede da empresa em 
período próximo a viagem que realizou ao Estados Unidos no começo de 2014; QUE se recorda se 
tratar de pedido que o COLABORADOR recebeu de PAULO OKAMOTO por recursos ao INSTITUTO 
LULA;” 
 
MO - É isso, é aquele e-mail que eu mostrei. 
 
PF - “QUE tratou com MARCELO, acreditando ter informando a ele que poderia até vir a ser formalizada 
doação oficial; QUE soube de BRANISLAV KONTIC, após retornar do exterior, que a doação foi 
efetivada; ” 
 
MO - É isso, lembra que eu botei um e-mail pra ALEXANDRINO “ITALIANO falou comigo que o japonês 
vai te procurar...” 
 
PF - É isso. 
 
MO - No geral, tem umas coisas, mas que acho que pela falta de memória... 
 
PF - A própria memória e a falta de outros elementos. 
 
MO - Ele com certeza não tem, eu mesmo não me lembraria se não tivesse agora com os e-mails. 
 
PF - Então, a gente encerrou, pelo registro que tá sendo ainda, vamos só consignar. 
 
MO - Bota só a questão do vídeo. 
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PF - Isso, a gente tá se compromissando, e vai ficar na própria ATA da parte da oitiva que se a gente  
utilizar o registro de áudio e não a imagem. A defesa se compromete a apresentar pra mim, pra nossa 
equipe de investigação de Curitiba, os textos das petições de encaminhamentos de e-mails que o 
colaborador encaminhou posteriormente à PGR. 
 
MO - Perfeito. 
 
PF - A partir do que a gente vai pelo nosso lado solicitar o conteúdo dos e-mails ali comentados. 
 
MO - Você vai pedir os blocos de PDF, porque os e-mails estão em blocos de PDF. 
 
PF – Entendi... Algum prazo Dr. para o senhor conseguir me apresentar isso? 
 
ADVOGADO: Podemos fazer já. 
 
PF - Podemos fazer já? É ótimo! 
 
MO - Mande logo, pode mandar já. Eu tenho os textos também. 
 
PF - Vai passar o arquivo digital ou imprimir? O que fica mais fácil? A petição.  
 
MO ao ADVOGADO: Você mandou aquele e-mail pra mim? 
 
ADVOGADO: Posso mandar por e-mail agora. 
 
MO - Você mandou por e-mail pra mim. 
 
ADVOGADO: Ah é, te mandei ontem ou anteontem. 
 
MO - Ele mandou por e-mail pra mim. 
 
PF - Então o senhor me manda agora? Então a gente consiga que as cópias dos conteúdos das 
petições, e não dos anexos. 
 
MO ao ADVOGADO: Lembra que naqueles e-mails que você me mandou ontem só não foi o sumário. 
Então você manda também o sumário. 
 
PF - Isso, o sumário do que o senhor já apresentou. A defesa vai me encaminhar agora. Mais alguma 
coisa pra ser consignado, Dr.? Não, né? 
 
ADVOGADO: Não. 
 
PF - A gente tá encerrando hoje, então amanhã originalmente prevista pra continuação das oitivas não 
se mostra necessária. O colaborador continua à disposição se a gente precisar realizar outros atos 
pessoais ou a distância. 
 
MO - Sim. 
 
PF - OK, vamos encerrar então a oitiva em si, essa parte da gravação às 19h36min. 
 

Encerra-se o arquivo CAMERA 1 – PARTE 6 B 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

colaborador MARCELO 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, 29 de maio de 2019. 
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