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O MINISTÉRIO PÚBLICO FED ERAL, por interméd io dos Procuradores da República signatá rios, no exercício 

de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, manifestar-se 
conforme segue. 

Cuida-se de remessa pelo STF, em declín io de competência por não envolver autoridades com prerrogativa de 
foro, de cópia da Petição 6646, contendo o Termo de Depoimento nº 36 do colaborador Marcelo Bahia Odebrecht e 
os Termos de Depoimento nº' 1 e 2 do co laborador Fernando Ayres da Cunha Santos Reis, bem como os anexos e 
elementos de corroboração correlatos. 

Referidos documentos noticiam supostos pagamentos de vantagens indevidas pela ODEBRECHT, por meio de 
FERNANDO REIS e MARCELO ODEBRECHT, integrantes do núcleo econôm ico de organização criminosa instalada na 
PETROBRAS, que sistematicamente corrompia agentes públicos da estatal para obter benefícios em contratos e 
licitações da petrolífera. Nesse contexto, segundo relato dos colaboradores, MARCELO ODEBRECHT, após solicitação 

de ALDMIR BENDINE1, ofereceu, prometeu e pagou vantagem indevida no valor de R$ 3 milhões a este, então 

Presidente da PETROBRAS, com intu ito de ser favorecido na prática de atos de ofício do interesse da empreiteira na 
estata l. 

O valor teria sido supostamente pago por meio de três entregas em espécie, operacionalizadas pelo Setor de 
Operações Estruturadas da ODEBRECHT, em local ind icado por ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, apontado pelos 

colaboradores como sendo o intermediário do então Presidente da PETROBRAS, ALDEMIR BENDIN E. 

Os fatos narrados são conexos aos apurados perante esse il. Juízo no contexto da elucidação de crimes 
praticados pela referida organização criminosa em face da PETROBRAS (5049557-14.2013.404.7000, IPL originário), 
entre eles aqueles objeto das ações penais 5019727-95.2016.4.04.7000, 5021365-32-.017.4.04.7000, 5036528-
23.2015.4.04.7000 e 5063130-17.2016.4.04.7000 , que versam sobre supostos pagamentos de vantagens indevidas 
relacionadas à PETROBRAS, por intermédio do Seto r de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. 

Diante disso, o Ministério Público Federal, na fo rma do art. 5°, II, do Código de Processo Penal, requer seja a 
autoridade policial intimada para que instaure inquérito policia l sigiloso com o fim de apurar a possível ocorrência 

de crimes de corrupção, lavagem de d inheiro e out ros consubstancia , os nos supostos pagamentos de vantagens 

indevidas feitos pela ODEBRECHT em favor de ALDEMIR BENDIN / "Gara que este, na qual idad e presidente da 

PETROBRAS, defendesse interesses da empreiteira na estatal. 

Paulo Roberto Galvão de Carvalho 
Procurador da Repúb lica 

1 Presidente do Banco do Brasil entre 17/04/2009 e 06/02/2015 e presidente da Petrobras entre 06/02/2015 e 30/05/2016. 




