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EXMO. SR. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DR. 
EDSON FACHIN.  
 
 
 
 
  
 
 
Referência: pet. nº 6646/STF 
 

ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA, devidamente qualificado nos 
autos em epígrafe, através de seus advogados abaixo assinados e devidamente 
habilitados (procuração – doc. 05), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., 
interpor AGRAVO REGIMENTAL, nos termos do art. 317 do Regimento Interno 
deste Tribunal, em face da decisão monocrática prolatada por V. Exa., no sentido de 
remeter a presente investigação (decorrência do conteúdo de colaborações premiadas 
de executivos da empresa Odebrecht) à 13 Vara Federal de Curitiba, por 
supostamente se relacionar a fatos delitivos no âmbito da Petrobrás.   

 
Conforme se depreende do andamento processual no site desta 

Suprema Corte, a referida decisão foi publicada no dia 17 de abril de 2017, de 
maneira que o prazo para interposição do presente recurso se concluiria no sábado, 
dia 22 de abril, postergando-se para o dia útil seguinte, ou seja, dia 24 de abril de 
2017. Encontra-se demonstrada, portanto, a tempestividade do presente Agravo.   

 
Na eventualidade de V. Exa. não reconsiderar a decisão 

agravada, requer seja a matéria submetida à apreciação da eg. 2ª Turma deste e. STF, 
em conformidade com o §2º do artigo 317 do Regimento Interno da Corte.  

 
 

Pede deferimento. 
De Recife para Brasília, em 24 de abril de 2017. 

 
 

ADEMAR RIGUEIRA NETO 
OAB/PE 11.308 

 
 

GISELLE HOOVER 
OAB/PE 39.265 
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Razões de Agravo Regimental 
Agravante: André Gustavo Vieira  
 
 
Exmo. Min. Edson Fachin, em grau de reconsideração, 
Eminente Procurador-Geral da República Rodrigo Janot, 
Egrégia 2ª Turma,  

 
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA PET. 
6646/STF.  DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 13ª VARA 
FEDERAL DE CURITIBA PARA A PRESENTE INVESTIGAÇÃO. 
CONTEÚDO DA DELAÇÃO DE FERNANDO REIS E MARCELO 
ODEBRECHT. EVIDENTE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA E 
INSTRUMENTAL ENTRE OS FATOS EM APURAÇÃO E A PETROBRÁS. 
IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AO JUÍZO POR PREVENÇÃO. 
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA NO ÂMBITO DO 
BANCO DO BRASIL. REFORMA QUE SE IMPÕE. 
1. Agravante citado nos Depoimentos de Colaboração Premiada de Fernando 
Reis e Marcelo Odebrecht.  
2. Ausência de menção a atos, contratos, obras ou verbas oriundas da Petrobrás. 
3. Pagamento ao Agravante relacionado à prestação de serviço de consultoria 
no âmbito do Banco do Brasil à época em que o Sr. Aldemir Bendine ostentava 
o cargo de Presidente desta instituição. Finalidade de acompanhar os 
procedimentos relacionados ao empréstimo da Odebrecht Agroindustrial junto 
à instituição financeira e assessorar Fernando Reis na condução junto ao Banco 
do Brasil. Diagnóstico quanto à necessidade de alinhamento técnico entre a 
Odebrecht e o corpo técnico do Banco do Brasil.  
4. Posterior efetivação do pagamento por força da mudança de cargo do Sr. 
Aldemir Bendine (à época Presidente da Petrobrás) que não autoriza o 
estabelecimento da prevenção da 13ª Vara Federal de Curitiba no caso concreto. 
Ausência de correlação entre o pagamento da dívida pela consultoria e o cargo 
de Presidente da Petrobrás. Ausência de contrapartida no âmbito desta 
empresa. Conteúdo dos Depoimentos de Colaboração Premiada.  
5. Incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar 
investigação relacionada a atos relacionados à Presidência do Banco do Brasil.  

 
 
1. BREVE RELATO DOS FATOS E DO PROCESSO. 

 
Conforme se extrai dos autos da Pet. nº 0006646/STFS (NUP 

0002320-41.2017.1.00.0000), instaurou-se um procedimento sigiloso perante esta 
Corte (distribuído por conexão à Pet. nº 6.530) e relacionado à “Operação Lava Jato”, 
a partir dos Termos de Declaração de Colaboração Premiada dos Srs. Fernando 
Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Marcelo Bahia Odebrecht.  

 
Para o presente caso, são especificamente relevantes (I) os 

Termos de Depoimento nº 1 e 2 do Sr. Fernando Reis e (II) o Termo de 
Depoimento nº 36 do Sr. Marcelo Odebrecht.  
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Na referida Petição, a Procuradoria-Geral da República expõe 
que os colaboradores narraram terem sido procurados, entre os anos de 2014 e 2015, 
pelo ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás Aldemir Bendine, o qual teria 
solicitado vantagem indevida “para atuar em benefício da Odebrecht, 
notadamente da Odebrecht Ambiental”.  

 
Prossegue a PGR narrando a afirmativa dos delatores no 

sentido de que o Agravante André Gustavo Vieira teria se colocado como um 
intermediário do pagamento da vantagem indevida no valor de 1% da dívida 
alongada da Odebrecht Ambiental junto ao Banco do Brasil, “a fim de viabilizar a 
negociação da dívida”.  

 
Todavia, o colaborador Marcelo Odebrecht não teria 

concordado em efetuar o mencionado pagamento, pois a relação estabelecida entre 
a Odebrecht e o Banco do Brasil era permeada por análises técnicas.  

 
Por sua vez, Fernando Reis narrou a disposição à época 

demonstrada pelo Sr. Aldemir Bendine de intervir em favor da Odebrecht na 
qualidade de um interlocutor com a presidência da República, à luz do contexto de 
avanço da Operação Lava Jato. 

 
Marcelo Odebrecht, por sua vez, sustentou em seu 

depoimento, na qualidade de colaborador, que inicialmente não concordou com o 
pagamento de 1% do valor da dívida da Odebrecht Ambiental intermediado por 
André Gustavo Vieira e, supostamente, apenas teria se interessado em realizar o 
pagamento quando Aldemir Bendine passou a ocupar o cargo de Presidente da 
Petrobrás.  

 
Neste contexto e diante da suposta insistência do Agravante 

André Gustavo, Marcelo Odebrecht narra que autorizou Fernando Reis a pagar 
uma parte do valor solicitado, tendo realizado o pagamento em três parcelas de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), através da equipe de Hilberto Silva (“Setor de 
Operações Estruturadas” da Odebrecht).  

 
Diante desta narrativa fática e da ausência de detentores de foro 

privilegiado por prerrogativa de função, a PGR pugnou pela remessa dos autos à 13ª 
Vara Federal de Curitiba por força das regras de prevenção, pois os fatos estariam 
relacionados à Operação Lava Jato (supostamente ocorridos no âmbito da 
Petrobrás).    

 
Ao analisar o pedido, V. Exa. acatou o pleito da PGR e, por 

entender haver conexão com os fatos já investigados no âmbito da Operação Lava 
Jato, determinou a remessa dos Termos de Colaboração nº 1 e 2 de Fernando Reis 
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e nº 36, de Marcelo Odebrecht à 13ª Vara Federal de Curitiba, em tese competente 
para dar seguimento às investigações e eventual processo.  

 
Em síntese, é o que cumpre relatar. 
 
 

2. DA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O SUPOSTO 
PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA E FATOS 
RELACIONADOS À PETROBRÁS. AGRAVANTE QUE PRESTOU 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAR OS TRÂMITES 
BUROCRÁTICOS DE EMPRÉSTIMO DA ODEBRECHT 
AGROINDUSTRIAL PERANTE O BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE 
CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DA PETROBRÁS. INCOMPETÊNCIA 
DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA.  
 
 

Conforme já narrado, V. Exa. entendeu que o Juízo da 13ª Vara 
Federal de Curitiba seria competente para o processamento e julgamento da presente 
investigação (Pet. 6646) em decorrência da suposta intermediação, pelo Agravante, 
do pagamento de vantagem indevida da empresa Odebrecht ao Sr. Aldemir Bendine, 
outrora presidente da Petrobrás. 

 
Com a devida vênia, a análise não se sustenta diante do próprio 

conteúdo dos Depoimentos de Colaboração Premiada de Fernando Reis (Termos 
nº 01 e 02) e Marcelo Odebrecht (Termo nº 36), pois, conforme adiante 
demonstrado, os pagamentos cobrados e recebidos pelo Agravante não 
possuíam absolutamente nenhuma relação com atos, contratos, obras ou 
interesses da Petrobrás (âmbito da “Operação Lava Jato”).  

 
Conforme se extrai dos depoimentos de colaboração, o 

Agravante inicialmente solicitou ao Sr. Fernando Reis, à título de prestação de 
serviços de consultoria, o valor de 1% do valor do empréstimo requerido pela 
Odebrecht Agroindustrial junto ao Banco do Brasil. É preciso contextualizar que 
esta empresa é deficitária e a finalidade da mencionada consultoria era acompanhar 
a liberação dos valores (1,7 bilhão de reais), que eram necessários para o pagamento 
da safra do ano de 2014 e, em suma, assessorar Fernando Reis na questão.  

 
Pontue-se, desde já, o equívoco cometido pela PGR no corpo 

da Pet. 6646 ao mencionar a “Odebrecht Ambiental”, quando, em verdade, o 
empréstimo tratado pelos Colaboradores era da empresa “Odebrecht 
Agroindustrial”.  

 
Ainda é preciso consignar que o Sr. Aldemir Bendine foi o 

Presidente do Banco do Brasil entre 17 de abril de 2009 e 06 de fevereiro de 2015, 



 

 

Rua Padre Carapuceiro, 858, 21º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51020-280. Tel. (81) 3797-4444. 

                                                           www.rigueiraadvocacia.com.br                                                  5 

data na qual se tornou Presidente da Petrobrás, cargo por ele ocupado até 30 de 
maio de 2016. Resta demonstrado, portanto, que quando o Agravante fez seu 
primeiro contato com o Colaborador Fernando Reis, o Sr. Aldemir Bendine ainda 
estava no Banco do Brasil e matéria objeto da discussão era exclusivamente as 
pendências surgidas com a solicitação da Odebrecht Agroindustrial perante o Banco 
do Brasil. 

 
Pois bem.  
 
André Gustavo Vieira conheceu Fernando Reis em 2014, 

quando este ocupava o cargo de Presidente da Odebrecht Ambiental. Por prospectar 
que a Odebrecht Ambiental detinha mais de 100 concessões para a prestação de 
serviços de água e esgoto em diversas cidades e regiões metropolitanas, André 
Gustavo apresentou os serviços prestados por sua empresa de publicidade e 
propaganda a Fernando Reis na qualidade de um cliente em potencial na área. 

 
Neste sentido, foram realizadas 02 ou 03 reuniões com este 

teor. Todos estes encontros foram agendados por Roberta, a secretária particular de 
Fernando Reis.  

 
Neste contexto, estabeleceu-se uma boa relação entre ambos e, 

a esta altura, o Agravante havia destacado possuir também uma empresa de 
consultoria. Por sua vez, Fernando Reis destacou a preocupação com o cenário na 
qual a Odebrecht estava inserida por causa das investigações em curso da Operação 
Lava Jato. Em especial, mencionou a preocupação de Marcelo Odebrecht com a 
Odebrecht Agroindustrial, pois não era uma empresa exitosa e ainda estava 
enfrentando uma árdua e difícil negociação com o Banco do Brasil para viabilizar o 
financiamento da atual safra. 

 
Diante do tema, André Gustavo afirmou que possuía uma boa 

relação profissional com Aldemir Bendine e que poderia se informar sobre o assunto 
para, em seguida, voltar a discutir com Fernando Reis sobre o tema.   

 
Dirigindo-se a Aldemir Bendine, André Gustavo narrou ter 

sido sondado sobre o empréstimo da Odebrecht Agroindustrial e colocou a 
possibilidade de prestar consultoria àquela empresa para auxiliar no assunto, que à 
época consistia numa operação de 1,7 bilhão. 

 
À título de resposta e de forma muito profissional, Aldemir 

Bendine afirmou que a Odebrecht não precisava lançar mão de contrato de 
consultoria, porque possuía uma agenda muito bem alinhada com o Banco do Brasil. 
Todavia, o grande entrave aos interesses da empresa é que seus dirigentes sempre 
tentavam angariar ordens superiores para agilizar o empréstimo, procedimento que 
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não é viável junto ao corpo técnico do Banco do Brasil, que não cede a tais 
expedientes.  

 
Desta forma, o mais interessante para a empresa seria evitar 

estas tentativas “por cima” e realizar uma aproximação entre sua equipe técnica e o 
corpo técnico do Banco do Brasil, para que, alinhados, o procedimento burocrático 
pudesse ser mais ágil. Em outras palavras, não é que houvesse uma má vontade do 
Banco do Brasil em liberar a verba, todavia, o rigor técnico de análise da proposta 
não seria suplantado ou mitigado através de ordens superiores.  

     
André Gustavo então solicitou que Bendine se reunisse com 

Fernando Reis justamente para auxiliar neste enquadramento técnico entre as 
instituições, o que foi aceito pelo então Presidente do Banco do Brasil. Após uma ou 
duas reuniões entre Fernando Reis e Aldemir Bendine, as respectivas áreas técnicas 
deram sequência ao assunto. Fato é que estes esclarecimentos acerca da correta 
abordagem junto ao Banco do Brasil e a aproximação entre os corpos técnicos 
inequivocamente fizeram o assunto caminhar, evoluindo para a liberação do crédito.  

 
Pela prestação dos serviços, o Agravante cobrou 1% do 

contrato da Odebrecht Ambiental com o Banco do Brasil, ou seja, 17 milhões de 
reais. Todavia, mesmo antes de Bendine deixar o cargo no Banco do Brasil e se tornar 
Presidente da Petrobrás, o Agravante identificou que a Odebrecht não reconhecia 
que o andamento dos trâmites estava relacionado aos serviços prestados pelo 
Agravante, tendo em vista ter sido necessário, de toda forma, enfrentar a área técnica 
do Banco do Brasil – trâmite descrito como inevitável pelo próprio Aldemir Bendine. 

 
Esta negativa de reconhecimento dos serviços gerou, a partir 

daí, conflitos em torno do tema e o Agravante passou a insistir no pagamento, 
conforme destacou o próprio Marcelo Odebrecht em seu Depoimento de 
Colaboração. Por outro lado, o Agravante insistia e pressionava o próprio Fernando 
Reis, pois, em seu entendimento, foi a pessoa com a qual acertou a assessoria em tela. 

 
Neste momento, destaque-se, já havia boatos de que Aldemir 

Bendine estaria deixando o Banco do Brasil.  
 
Fato é que já no final de 2014, Fernando Reis passou a se 

mostrar mais flexível sobre o tema, destacando que havia passado o réveillon entre 
2014 e 2015 esquiando com Marcelo Odebrecht no Colorado e, sem transmitir ao 
Agravante qualquer informação ou expectativa de que Aldemir Bendini 
poderia ser lotado como Presidente da Petrobrás, Fernando Reis descreveu que 
Marcelo Odebrecht estaria sensibilizado a cumprir com os termos da contratação do 
Agravante, cumprindo a palavra de Fernando Reis.  
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No ponto, impende destacar que o Agravante não tinha – nem 
em potencial – a noção de que Aldemir Bendine pudesse ser deslocado para a 
presidência da Petrobrás, visão que, agora, é possível identificar que provavelmente 
a Odebrecht possuía à época, através de informações antecipadas e privilegiadas.  

 
Após deixarem o Agravante aguardando ainda algum tempo, no 

final de fevereiro de 2015, Fernando Reis sinalizou que embora tivesse acertado o 
valor de 1% do contrato com a Odebrecht Agroindustrial (17 milhões), Marcelo 
Odebrecht apenas estava disposto a pagar 4.112.500,00.  

 
Observe-se: tanto havia uma clara conexão do valor pago pela 

consultoria com o contrato da Odebrecht Agroindustrial que o percentual estipulado 
claramente se relacionava ao montante deste empréstimo – mesmo quando a 
Odebrecht já tinha uma sinalização de que Aldemir Bendine seria transferido para a 
Petrobrás.  

 
Quanto à forma de pagamento, desde o início da consultoria o 

Agravante requereu a Fernando Reis que houvesse a formalização do repasse, porém, 
o assunto também foi sendo postergado e, apenas no início de março de 2015, 
Fernando Reis autorizou a emissão de uma nota fiscal em favor da Odebrecht 
Ambiental com o histórico de serviço descrito como “planejamento” (doc. 01 
– primeira NF cancelada). 

 
Porém, na sequência, o executivo recuou e afirmou que não 

poderia pagar o valor com este histórico descrito, requerendo que esta nota fiscal 
fosse cancelada e reemitida sob a descrição de serviços de consultoria, tendo como 
objetivo a integração das marcas das 108 companhias que integram o campo 
ambiental.  

 
O Agravante então cancelou a primeira nota fiscal e destacou 

que a nova NF requerida simplesmente não expressava a verdade dos fatos. 
Fernando Reis então respondeu que ou faria desta forma ou seria impossível efetuar 
o pagamento, o que levou o Agravante André Gustavo a aceitar a imposição, por 
falta de escolha.   

 
Porém, no mesmo dia, Fernando Reis solicitou o cancelamento 

também da segunda nota fiscal, destacando que o assunto tinha mudado de rumo e 
que, por se tratar de tema relacionado à Odebrecht Agroindustrial (e não Ambiental), 
chegaram à conclusão de que o valor seria pago em espécie.  

 
Vendo-se sem opções, o Agravante cancelou a segunda nota 

fiscal e, mais uma vez, demonstrou o seu desconforto em receber o dinheiro desta 
forma, obtendo a mesma resposta anterior: ou aceitava o pagamento daquela forma, 
ou não seria possível efetuá-lo (doc. 02 – segunda NF cancelada).  
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Diante da imposição do pagamento em espécie e por não 
mais subsistirem os custos com impostos, o valor a ser pago pela Odebrecht 
cairia de R$ 4.112.500,00 para R$ 3.000.000,00, e o Agravante se viu, mais uma vez, 
obrigado a aceitar a imposição.   

 
Desta forma, o pagamento se concretizou em três parcelas de 

R$ 1.000.000,00, entregues em espécie no endereço sito à Rua Sampaio Viana, nº 
180, edf. Option Paraíso, apto. 43, respectivamente, em 17 de junho, 24 de junho e 
1º de julho de 2015, destacando-se que o referido apartamento era alugado pelo 
Agravante ao seu irmão Antônio Carlos Vieira da Silva.  

 
No ponto, importa destacar que por constar como proprietário 

deste imóvel, Ântônio Carlos foi alvo de condução coercitiva quando da deflagração 
da Operação Xepa, mas desconhece os fatos completamente e não possui qualquer 
responsabilidade no recebimento de tais valores.  

 
Voltando aos fatos objeto das Declarações no âmbito da 

Colaboração Premiada, importa narrar que durante este período o Agravante foi à 
Brasília e foi contatado por Fernando Reis, comunicando-lhe que estava na capital 
federal com Marcelo Odebrecht e ambos gostariam de falar com o Agravante. 
Vieram, então, à residência de André Gustavo e, chegando lá, destacaram que 
gostariam de agradecer a Aldemir Bendine pela atenção.  

 
Prontamente, André Gustavo ligou para Aldemir Bendine e 

este se encontrava chegando ou saindo do aeroporto em Brasília e atendeu ao pedido 
do Agravante de passar em sua residência, por 15 minutos.  

 
Ao chegar, Aldemir Bendine foi surpreendido pela presença de 

Fernando Reis e Marcelo Odebrecht – que já estavam lá há pelo menos 30 minutos. 
Marcelo então agradeceu a inaugurou uma conversa demonstrando sua preocupação 
com o delicado momento das empresas relacionadas à Operação Lava Jato, pedindo 
calma e serenidade. A esta altura, rememore-se, Aldemir Bendini efetivamente já era 
Presidente da Petrobrás.  

 
Observe-se que, diante deste esclarecimento fático – com a 

juntada dos respectivos documentos – resta claro que o Agravante jamais colocou 
em pauta qualquer temática ou intermediação com base na posição ocupada por 
Bendine de Presidente da Petrobrás. Muito pelo contrário, a consultoria prestada 
pelo Agravante ocorreu de forma estrita no âmbito do Banco do Brasil, e esteve 
relacionada à necessidade de alinhamento técnico entre as equipes desta 
instituição e da Odebrecht.  

 
Esta foi justamente a contribuição, na qualidade de consultor, 

ofertada pelo Agravante no âmbito da mencionada consultoria – e em momento 
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algum Fernando Reis lhe comunicou que a sua atuação tinha sido desnecessária ou 
falha. Após identificar a problemática e o porquê de o empréstimo não ser liberado 
na celeridade esperada pela Odebrecht, a empresa pôde modificar a abordagem junto 
ao Banco do Brasil e finalmente ver a liberação ser efetivada.  

 
Portanto, o fato de ter sido necessário cumprir rigorosamente 

todos os trâmites técnicos perante o Banco do Brasil (e não ter havido uma ordem 
de cima determinando a liberação à revelia do cumprimento dos requisitos 
necessários) apenas corrobora para demonstrar a efetiva prestação de serviço pelo 
Agravante, que fez um diagnóstico do caso e apresentou a solução de a Odebrecht 
parar de tentar obter uma influência/ordem superior e se aproximar do corpo técnico 
do referido Banco.  

 
Em outras palavras, a consultoria do Agravante não 

contou com qualquer mercancia da função pública do Sr. Bendine, nem 
mesmo com a realização de manobras ilegais para obter a liberação do 
empréstimo junto ao Banco do Brasil. Muito pelo contrário, os próprios 
Colaboradores narram que foi necessário cumprir absolutamente todas as 
etapas técnicas junto ao Banco.  

 
Em verdade, por causa deste contato anterior com André 

Gustavo e munido da informação privilegiada de que Aldemir Bendine estava cotado 
para assumir a presidência da Petrobrás, a Odebrecht então resolveu estreitar a 
aproximação com Bendine e, sobretudo, evitar ter qualquer “dívida” decorrente da 
consultoria prestada por André Gustavo, o que justifica o fato de o pagamento ter 
sido efetuado já depois da saída daquele executivo do Banco do Brasil, mesmo diante 
de inúmeras cobranças por parte do Agravante. 

 
Daí decorre outra conclusão fundamental: nenhum dos dois 

Colaboradores reconhece que Aldemir Bendine requereu ou recebeu qualquer 
vantagem indevida para praticar ou retardar atos de ofício de sua responsabilidade. 
Muito pelo contrário, Fernando Reis é claro em dizer que tal ato de ofício não existia 
e a quitação da dívida de consultoria era apenas para cultivar uma boa relação com 
pessoa próxima ao novo Presidente da Petrobrás.  

 
Quando bem analisada a questão, percebe-se que a empresa 

claramente não queria possuir uma dívida pela consultoria – relacionada ao crédito 
da Odebrecht Agroindustrial junto ao Banco do Brasil – anteriormente prestada por 
André Gustavo, pessoa com trânsito junto àquele que agora seria responsável por 
decisões estratégicas para a empresa na Petrobrás, especialmente em meio ao 
contexto da Operação Lava Jato. 

   
Além disso, deve-se consignar que absolutamente todas as 

tratativas acerca da consultoria em tela ocorreram exclusivamente entre André 
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Gustavo e Fernando Reis, e não com Marcelo Odebrecht, e Fernando Reis jamais 
sinalizou ao Agravante que o trabalho por ele desempenhado junto ao Banco do 
Brasil não teve importância para a liberação do crédito.  

 
Chama a atenção, portanto, que mesmo após descreverem 

inúmeras tratativas expressas e sem qualquer pudor de cobrança de propina ao 
longo das delações veiculadas, os Colaboradores narrem a necessidade de se 
comunicar com Aldemir Bendine de forma indireta e através da utilização de uma 
suposta “senha”. Ora, era corriqueira a negociação de propinas e de valores de forma 
escancarada pela empresa, mostrando-se absolutamente incrível este pudor narrado 
na tratativa dos fatos descritos na Pet. 6646, quando a discussão girava em torno de 
17 milhões de reais pela consultoria.  

 
Pelo contexto geral, verifica-se que nunca, de fato, houve 

qualquer acerto, conversa ou interlocução acerca de vantagens espúrias, pagamentos 
de propinas ou outra irregularidade. Tudo não passou de contratação de uma 
consultoria, e agora, quando das colaborações, fez-se uma “maquiagem” com o 
intuito óbvio de transformá-la em algo com sombras de uma possível corrupção.  

 
E mais: chama a atenção que, mesmo após a saída de Aldemir 

Bendine do Banco do Brasil, o valor cobrado tenha permanecido atrelado ao 
percentual (1%) do crédito da Odebrecht Agroindustrial. Este fato, por si só, já 
demonstra que o pagamento da consultoria se relacionava direta e 
estritamente a este negócio e que foi exclusivamente por conta da consultoria 
prestada junto ao Banco do Brasil que André Gustavo persistiu na cobrança 
dos valores. 

 
Inclusive, embora os Colaboradores mencionem que a 

efetivação do pagamento buscava estabelecer uma “boa relação” com Aldemir 
Bendine, tal assertiva se mostra extremamente contraditória. Ora, aduzem os 
Colaboradores que era “inútil” o pagamento a André Gustavo pelos serviços de 
consultoria prestados no caso da Odebrecht Agroindustrial (mesmo tendo havido o 
direcionamento para a solução técnica do tema, com a efetiva liberação do recurso), 
mas insistem que realizaram o pagamento a Aldemir Bendini apenas por ocupar o 
cargo de Presidente da Petrobrás (sem qualquer contrapartida definida e 
efetivamente executada?).  

 
Também chama a atenção o fato de os Colaboradores não 

mencionarem, em momento algum, que os valores foram direcionados por André 
Gustavo a Aldemir Bendine. Ora, se os pagamentos foram realizados pela 
qualidade deste último de Presidente da Petrobrás, seria natural que os 
executivos se certificassem de que os valores repassados ao Agravante 
efetivamente chegariam ao destino final, inclusive negociando a forma de 
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pagamento com Bendine – o que, da própria fala dos Colaboradores, extrai-
se que nunca ocorreu.  

 
Pelo contrário, os valores foram pagos, em espécie, a André 

Gustavo – que tentou por duas vezes emitir a respectiva nota fiscal e, inclusive, 
recolheu os impostos devidos sobre o valor de R$ 3.000.000,00 (doc. 03), pela 
específica consultoria relacionada ao assunto do Banco do Brasil. 

 
E não se cogite que a atividade de consultoria do Agravante 

estivesse restrita a uma atuação de fachada, pois possui empresa especialmente 
constituída para esta finalidade (doc. 04 – contrato social).       

 
Ante todo o exposto, resta esclarecido que os fatos relacionados 

ao Agravante não contaram com absolutamente nenhuma atuação de sua parte no 
padrão das condutas investigadas pela Operação Lava Jato, inexistindo qualquer 
razão para a remessa dos autos à 13ª Vara Federal de Curitiba. 

 
Em suma, embora os Colaboradores Marcelo Odebrecht e 

Fernando Reis afirmem terem decidido efetivar o pagamento em decorrência da 
superveniente transferência do Sr. Aldemir Bendine à presidência da Petrobrás, é 
certo que a consultoria prestada pelo Agravante, em relação à qual foram cobrados 
03 milhões de reais, ocorreu de forma completamente lícita, traçando um 
acompanhamento para a liberação de um empréstimo da Odebrecht Agroindustrial 
junto ao Banco do Brasil, e este é o limite de atuação do Agravante, inclusive para 
fins de estabelecimento de competência. 

 
Em outras palavras, a análise do dolo dos Colaboradores à 

ocasião do pagamento – ou seja, os motivos íntimos pelos quais eles decidiram 
quitar uma dívida junto a André Gustavo (que possuía uma boa relação profissional 
com o então Presidente da Petrobrás Aldemir Bendine) – não é suficiente para 
configurar uma atuação relacionada a contratos, obras, atos de ofício ou quaisquer 
outros no âmbito da Petrobrás, como se exige para que o processo integre a 
competência da Operação Lava Jato.  

 
Afinal, conforme narrado pelos Colaboradores, apenas a 

decisão interna da empresa de realizar o pagamento na ordem de R$ 3.000.000,00 
decorreu da posição posteriormente ocupada pelo Sr. Aldemir Bendine, o qual, em 
momento deveras delicado no contexto da Operação Lava Jato, poderia de alguma 
forma prejudicar ou agilizar a concretização de interesses da Odebrecht.  

 
Todavia, a cobrança realizada pelo Agravante relacionou-se 

estritamente à consultoria acerco do empréstimo da Odebrecht Agroindustrial, que 
efetivamente se concretizou em tempo hábil, de maneira que a única 
contraprestação oferecida pelo Agravante se relacionava acompanhamento do 
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procedimento no Banco do Brasil, cujo Presidente à época era o Sr. Aldemir Bendine, 
e não ao de Presidente da Petrobrás posteriormente ocupado por este. Apenas o 
pagamento foi realizado “em atraso” porque obviamente não era do interesse da 
Odebrecht possuir uma dívida com pessoa próxima ao ora Presidente da Petrobrás, 
o que não permite a conclusão de que os valores se relacionaram a uma 
contraprestação no âmbito desta empresa.  

 
Se não houve qualquer prática ou retardo de atos de ofício por 

parte de funcionários públicos do Banco do Brasil – e a consultoria do Agravante era 
justamente no sentido de se alinhar as equipes técnicas da Petrobrás e da instituição 
financeira para viabilizar a liberação almejada por aquela –, muito menos houve 
qualquer (I) desvio de obras da Petrobrás para o pagamento posterior da referida 
consultoria; (II) qualquer influência do Agravante em obras, negócios ou contratos 
da Petrobrás ou (III) realização ou retardo de ato de ofício no âmbito desta empresa, 
não há justificativa concreta para a inclusão dos fatos no âmbito da Lava Jato.  

 
E os próprios colaboradores indicam isso, ao deixarem claro 

que não pagaram os valores esperando qualquer contrapartida específica ou 
determinada, mas apenas supostamente para manter uma boa relação com o Sr. 
Aldemir Bendine agora que ele havia se tornado Presidente da Petrobrás, mantendo-
se, todavia, constante referência ao empréstimo da Odebrecht Agroindustrial junto 
ao Banco do Brasil e, inclusive, um percentual que permanecia se referendo a este 
contrato, sem qualquer repactuação de valores.  

 
Neste contexto, a determinação da competência para processar 

eventual investigação instaurada a partir do conteúdo das Declarações de 
Colaboração dos Srs. Marcelo Odebrecht (Termo nº 36) e Fernando Reis (Termos 
nº 1 e 2) não deve se basear num juízo de probabilidade, simplesmente porque tais 
Colaboradores imprimiram um caráter de relação com a Lava Jato aos fatos 
investigados.  

 
Afinal, é inequívoco que a origem do pagamento cobrado pelo 

Agravante foi o multi referido empréstimo da Odebrecht Agroindustrial junto ao 
Banco do Brasil, devendo-se estabelecer a competência a partir deste fato, 
independentemente de o pagamento ter sido realizado a posteriori, quando o Sr. 
Aldemir Bendine já havia se tornado Presidente da Petrobrás. Neste sentido, 
observe-se o julgamento da Questão de Ordem no Inquérito nº 4.130/PR, instaurado 
para investigar o suposto cometimento de delitos no âmbito do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Senadora Gleisi Hoffman:   

 
Questão de ordem no inquérito. Processual Penal. Crimes relacionados ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Indícios de participação de 
Senadora da República em ilícito penal. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal 
Federal. Desmembramento do feito em relação a investigados não detentores de 
prerrogativa de foro. Possibilidade. Inexistência de prejuízo para a causa. Precedentes. 
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Prevenção de Ministro da Corte que supervisiona as investigações de crimes 
relacionados à Petrobras. Inexistência. Ausência de conexão entre os fatos reconhecida 
pela Presidência da Corte. Imbricação da matéria com o desmembramento do 
feito e seus consectários. Necessidade de seu exame para a determinação do 
juízo de primeiro grau competente para processar e julgar o feito 
desmembrado. Crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, 
falsidade ideológica e corrupção passiva. Colaboração premiada. Delação de 
crimes não conexos com a investigação primária. Equiparação ao encontro 
fortuito de prova. Aplicação das regras de determinação, de modificação e de 
concentração da competência. Inexistência de prevenção, pelas mesmas 
razões, tanto de Ministro da Corte quanto de juízo de origem. Crimes que, em 
sua maioria, se consumaram em São Paulo. Circunstância que justifica a sua 
atração para a Seção Judiciária daquele estado. Ressalva quanto à posterior apuração 
de outras infrações conexas que, por força das regras do art. 78 do Código de Processo 
Penal, justifiquem conclusão diversa quanto ao foro competente. Remessa do feito 
desmembrado à Seção Judiciária de São Paulo para livre distribuição, 
independentemente da publicação do acórdão. Intangibilidade dos atos praticados na 
origem, tendo em vista a aplicação da teoria do juízo aparente. Precedente. 

 
No caso acima, entendeu-se que o surgimento de informações 

no âmbito das delações premiadas relacionadas à Operação Lava Jato – mas não 
diretamente ligadas a fatos, contratos e obras da Petrobrás – deveria ser encarado 
como uma descoberta fortuita, com a posterior remessa dos autos ao local onde 
foram cometidos os ilícitos.   

 
Nesta linha de intelecção, os presentes autos deveriam ser 

inicialmente remetidos à livre distribuição no âmbito da Seção Judiciária do Distrito 
Federal, onde os fatos ocorreram (art. 70, do CPP), sem prejuízo de que, após o 
aprofundamento das investigações e na eventualidade de o Juízo competente 
identificar uma relação fática com a Operação Lava Jato possa posteriormente 
determinar o deslocamento da competência e a remessa dos autos para a 13ª Vara 
Federal de Curitiba por prevenção.   

 
 

6. DOS PEDIDOS.  
 
Ante todo o exposto, requer se digne Vossa Excelência em 

determinar a imediata suspensão da remessa da cópia dos termos de depoimento dos 
colaboradores Marcelo Odebrecht (Termo de Depoimento nº 36) e Fernando Reis 
(Termos de Depoimento nº. 1 e 2) e respectivos documentos de corroboração à 
Seção Judiciária do Paraná e à Procuradoria da República naquele Estado, até o 
julgamento definitivo do presente Agravo. Caso a remessa já tenha sido concretizada, 
requer-se a sua devolução imediata. 

 
Em seguida, requer de V. Exa. o conhecimento do presente 

Agravo Regimental e, através de juízo de retratação, a reconsideração da decisão 
agravada para, assim:  



 

 

Rua Padre Carapuceiro, 858, 21º andar, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51020-280. Tel. (81) 3797-4444. 

                                                           www.rigueiraadvocacia.com.br                                                  14 

6.1. Reconhecer que os atos do Agravante descritos na Pet. 6466 não 
possuem absolutamente nenhuma relação com o contexto da Petrobrás 
revelado pela Operação Lava Jato, mas sim com a prestação de uma 
consultoria em assuntos relacionados ao Banco do Brasil.  
 
6.2. Por conseguinte, em juízo de reconsideração, determinar a remessa 
dos autos para o Juízo verdadeiramente competente para processar e julgar 
os casos relacionados ao Banco do Brasil, ou seja, a Justiça Federal da 
Seção Judiciária de Brasília.  

 
Vencido o juízo de retratação, requer seja o processo 

levado à apreciação da Egrégia Segunda Turma desse Colendo Tribunal, 
para, assim, dar provimento ao presente Agravo Regimental, reformando-se 
integralmente a decisão atacada, nos termos já expostos anteriormente. 

 
Por fim, os advogados devidamente constituídos manifestam o 

interesse em realizar a sustentação oral de suas razões de agravo, nos termos do art. 
937, §3º, do Código de Processo Civil, por ocasião do julgamento pela Turma. Assim, 
tendo em vista que possuem endereço profissional na cidade de Recife/PE, 
requerem a comunicação prévia da data da sessão de julgamento, com antecedência 
mínima de uma semana, com fundamento no art. 5º, LIV e LV, da CF, de forma a 
possibilitar a viagem dos causídicos à Capital Federal. 
 
 
 Pede Deferimento.  

De Recife para Brasília, em 24 de abril de 2017. 
 

 
ADEMAR RIGUEIRA NETO 

OAB/PE 11.308 
 
 

GISELLE HOOVER 
OAB/PE 39.265 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2017-04-24T18:08:03-0300




