
®
MINl$TÉRla PtlBLICÓ gEnERAL

PROctJnÀnoRIÀ OÀ RXP{JaLiCA EU sáo PÀULO

TERMO D8 DK'POIMENTO DE
SXBA$TIÀ0 FERKalRA DÀ SILvo

Car'ta Breca'Eór'ia - pz'ocedimentO lavas'Liga'EÓr.io Crime.na], Do
1 . 25 . 000 . 001740/2017- 95

Aos 29 de julho de 2017. às 12h30, Compareceu nesta
Procuradoria da República em São paulo, situada à Rua Frei
Caneca, n' ]331 :ons3te.:à- 3ão Pa.JJc, SEBÀSTIÃO FERREIRO
DA SILVO, biasiLello, fjLlo aú AilEonlo berre ra da SILvo e

OEilla Ma-'la da Ccncelçà-), rlotcrisEa, íJascldo no dia
Ó.Ó.1945, relance ús Pn:úladores aa R'l=3bllca ANDREy

BORGAS DE [4EixDCt.Ç.i\ e P3B=P]': ANIL)N!: bpSSIÉ DIGNA, tol
Olvido rla qtalidace de [esLerrúrirla. Qt.Z o enoerlte apresenta

cóPj-á dos do.{s depoimentos que prestou anteriormente para ó
MINI-STERl-O PÚtiLl:CO FEDERAL, apara a Dr. K.ARES KAiíN. o
prime.iro no dia 5 de maio de 2014 e o segundo no dia 21 de
outubro de 2014; QUX o depoenLLe ratifj.ca integralmente estes
dois depoimentos; qlue foram .lidos em voz al-Ea neste áto; SUEI

o depoente tem receio ém presta-r novo depoimento, pOiS
A.Li)EMIR SEiNDiwa, sabendo que o depoente é pessoa Simples e
com poucos recursos, processou Criminalmente o depoente no

passado, Conforme cópia do mandado .:::le inLLimação que ora
apreserlta; QUE c iepoen=e [e,r tecem; ie .qlLEI'llR processa-lo
novamente, pois não tem condições de ãTcãxP Com os honorários

advocaticlos; çIJE L dep=eil e era noEot sta experlenLe e
t:rabaLhava err reportaçeP; Qa=, 'n' cer: OPorEUJlldade, deixou

de trabalhar com reportagem e Gll.BENTO CARVALFiO !evou o
depoentõ para trabbalhar n.o escrito-río da Presidência da
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República en São pau.Lo, oporxLUHidüdc em que o depoente
t.rabaltlou cor- R03EEIÀ;-y [*.OP:,],Fi-. e com E:PliJO:Z\; QUJE tempos
depois o depoente pediu a G.[]..;Ê3ERTO para sair, pois estava

sendo tratado como um "serviçal" e não como motorista, que
era sua proL=issão; QUE então GILBERTQ CARVALHO ].evou o
depoente para o Banco do Brasil, para trabalhar com ALDEMIR
BENDINE, a quem o depoente Chamava de DIGA; QUE o depoente
sempre traba].hou para o Banco do Brasil por mei-o de empresas
terceirízadas; Qun o depoente, depois de um tuempõ, passou a
perceber coisas irregulares praticadas por BENDl-NE, Conforme
já declarei anLericrnence.: .)[JE, oor exemplo, BENDINE

uti].izou o o ãepoente para fazer pagamentos em espécie
Conforme já declazpou; QUEM além disso, certa vez o depoente
viu IBENDINE uma sacola de dinheiro em espécies coh notas de
cem reais, cone(5rme já dQclãxPou ruam.bém; SUEI, além disso.
BENDINE perseguia pessoas, como os Vice Presidentes do Banco
do Brasil da época RIC.ARDA FI.ARES e ALAR TO!.EDO e o então
Presidente ao Pari::'. cs Bl::LI [.][,],= NET); QUC BENDINE

perseguiu outras pessoas, todas aquelas que não Cóncordassem
com BENDINE; QUEM na visão do depoente BnmDitqÉ se valia
inclusive da assessoria de imp-Tensa do Banco para perseguir
os seus desafetos; QUE Fe=gln:ado aa ae=)erre se cenEaram
dissuade-lo a prestar depointentó perante o Ministério
Público Feaelal, tesocrlae.i qie slrr; 2r,E sollcxt:ado ao

depoente para esclarecer como isso ocorreu, deck.orou que, em
certa oportunidad.e, ALEXANDRE ABREM, qu.e ela o "porta voz

de BENDINE, E,ecitu paio' se remir cor o aeE;c,ante; QUC ISCO
ocorreu CQ-rcâ de um mêÉ antes de ].r ao Mi.nistérjo Público
prestar o primeiro depoimento; QUE ALEXANDRE ÀBR.Etlf desmarcou
uma reunião que Leria em .Alphaville. li.gou. pala o depóente e
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pediu para se éncorltl'a=' com ele em um reSxLaUTãDtc na Rua São

BenEC, no {.,enErs de :;o p.Li--; ÇLE m )st=õca a foto pelo
g;oogle street r.íew do c.AFÉ GIRÓNDINO; confirma que o
encontro foi nesse local; Q{Jn nesse encontro, o depoente
disse que não estava cona-ente com as irregularidades que
tinha percebido relata.va a BENDINE; Q{JE AI.EXANDRE falou ao
depoente que i-ríã conseguir ou Ero empürego paira o depoente e
que ela pala o cePoernLe "tlarel: coar ls:3"; çlõ, PLEXANERE foj

outras vezes n.a casa do depoente, para também tratar do
rresmc Letra; ;.= c depceilE? rlo :lr:tiõ rri=Ló Intimidade com
ALEM.z\ODRE; QU airlia õrltes :le h a) llinL:sério público
Federal depor pela primeira 'uez, o depoentê comentou com
GILBERTO CARVALH.O, di.lendo que estava i.nsatiÉféito em
trabalhar coh BEIHDINE, pois o depoente sempre foi muito
correio e nào concoraõ,-a :c' o q.ie BElJDlLIE: fazia; QtrZ o
depoente era muito amigo de Gl!,BERRO CÀR.VALHO, a quem
chamava de GIL e inclusive pu depoente dormia na casa de Gll.
quando la a bl-asJIJa; çzríE fale.a ccn: ErtquércJa com GILBERTO

DE= CARVALHO õo telef rle; Q.ÍL =, cepo-r;Ee, elles de 5 de Índio
de 2014, já estava que-Tendo vir ao Mina.stéri.o público
Federal noticiar os fatos e comentou isto coü Gll,BER$'O

CAR'/PErtO; ;.U= =ll.BEr.l:C CAT''lJ:HO peca. rara o depoenEe l
deixar disso" e i:ào dep l ac bli-!s ér:o Público Federal;

QU=, adega s, o 'lepoe'=c- foJ cor:taEacc pül telefone por l
GAvLBERTO CARVAI,HÓ Poucos dias antes do primeiro

. . .''..
depois.Coto

ao Min=i.stério públi.co Federal ocorrido no di.a 5 de maio de
2014; QUE nl;o saoe LxacimeuEe en ale J ã ocorreu t:ais
cantatas, mas fói pouco antes do dia 05 de abril. de 2014;

QUE Gr-BEF?T:. í:AP :.4L:l',, «lesa.a ::oaçãc, F,edil! a: depoente paga
atender BEI'IDlrl:,; ÇLE Gli.EàEFTO dessa: "L/o::s cooa encorlEraz

ão Paulo - cúnp 013
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com o .DJ.Da.?"; QUE o depoen-te apenas disse: ".De.íxe ele .me

ligar"; QUZ eí:Fêo E3Eqt,:\E: i: ac ieE:ce:=e e pediu pat:a o
cepoente i: n ar,ürEanen=o s'l' na pua Bal,uzõ; QUE BElqDINE=

inclusive disse que, se não quisesse ir à residência de.Le
poderiam se encontrar na Fada!:ia perto da casa de BENDINE,
[arr ém na RJa E?alia; Crie o jecoenEe õonr-.is respondeu "Tá
QUC EENDINL pnlqarEou: "t/oce .n, '/eJ:lc,'"; QJ= "velho" era a

forma qie BE:REINE criama*/a ü :epoenT-e; QUZ o depoenEe disse

que iria, mas na verdade não foi, pois sabia que haveria
rritreLa" e qae iraan oferecer algo ac, oecoente; QTIE em

certo momento, o (iepoente passou a ser procurado pe].a
lmprensar que estava investigando as irregu].aridades de
BENDINE; Ql= o jornilJsLa i.=;lJ.AR[C), aa =po=a, procurou o
depoente para saber informações, mas o depoenté nada disse;
QTJZ depois ]e :orl.:e=sarorr. ==fe==Lao jürnõ=.=ta esclmuloJ o

depoente á procurar o Ministérj.o Púb].ica Federal para depor;
QUE Q depoenEe recebe: OIJt:jes Ligacóes, er,:ze cinco e dez.
na residência do depoente e em seus celulares da época, de
pessoas que o depoente não conhecia; QUE tais pessoas
buscavam dissuad-ír o depaente de depor ao Minis-sério
Público; crie err geral nJ= arara Laações em qie havlain
ameaças di-netas, mas po-r vezes as pessoas levantavam o tom
de voz; QUC es as l gaçàes c=oLl:erarl anLe= e depois dos
depoirrentos ao ',ilrtstntZO púbJic=.. DUE íle Opaca o depoenLe

usava lm nextel e ün :eL:la=, ambos dc .:a':c, io Brasil; QUC l
não se recorda as números destes telefones; ouE o depoente. l:l
depois de prestar os depoimentos ao Ministério Público tl
Federal, foi se encontrar com GILBERTO DE C.ORVALHO no dia 27

fevereiro de 2015, às 14h15min, conforme anotações que
ora ]inLa; QÍJE Q deç,oenEe rc nltloçar na corloanhza dele na l
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Rua Baronesa de Bela Vista, n. 750. almoço que durou entre
14h25 a ]5h3Eml!., pcnJ:or.'e a:.-açõeE: a.ze c=ü verifica; QLE
enquanto o depoenLLC almoça-ua, GILBERTO CARVALHO disse ao
depoente que BENDINE es-Lava processando o depoente. em razão
de o dnpoei:Le [el: :,:z'dc ao :']] zsLérLr) ?ÚLIJco rederaJ; Quc o

depoente ainda não sabia disso até então; QUn o depoente
:ficou muito indignado com a informação, pois nunca fez nada
de errado nõ '/iaõ e preza n-Dito petc' =eü nome; Quc o

depoente ficou indignado com o fato de BENDINE ter
processado c, deooer.te; Qu: ':li,BERra :A\,r}.LHO inclusive
começou a levantar o tom de voz com o depoente, em razão de
o depoente ter i.do ao Minis'LéLrio Públj.co prestar depoimento;
QUE na /isàc Je ;!LBE?TO [Ê: ==.E','a.}.H3. o aeoc,ente não deveria
cer feito i ca; ç.JE ) JeL:=.ce r:ào acs zos e disse para
G],!.BERRO CARVAI.HO que nãa aceil:ava que ele falasse naquele
tom de voz com o depoente; QUEM o depoente inca.usive disse a
CILBERTO CÃRvâl.HO para param 'le grz:ar oi iria embora; Qun

então GILB[RTO C.nP.'ALHO pari,L:; QUE o deE,ce'ce, depois do
almoço, deixou ele no aeroporto, oportunidade em que
GILBERTO voltou F.ara Brasí].i.a; QUE Gi.ABERTO CALVA.LHO, no dia
segutnEe (28 se Ee.;erniro de 20151, Ligou Fera o depoente
d.izendo que havia falado com BENDINE, que disse que iria
conversar c)n o$ 3a.:)Docas F.ra lec ra= o processo; Qun

acredita que Gl!.,BER.TO tenha ].i.gado do número 061 98680094,
confccine anc)=a:5e: Cuja c(ozõ ora J;r;.ã; QUE o aepoente
mais uma vez ressalta que tem receio de ser novamente
processado eln razão ce seis ]epozr'enco=; QJK no enfant.o

reafirma que sempre agiu corretamente e comunicou o
Ministério Públj.co porque não concordava com o que estava

acontecendo. O depoente foi orien-Lado a. casa ameaçado
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Milxi$rÉRro pejBLico F'EDERÀI,
PROC{JRÀDORiÀ DÀ REPÚBLICA BM SÃ0 PÀOL0

novamente. procurar o Ministério público cedera!
imediatamente, para que sejam tomadas as providências
devidas. Foí diLLO ao deÊ)ciente ainda blue, caso seja
processado novamente ern razão de seu.s depoimentos, da mesma

forma deve informal o Ministér].o Público Federal, sem
prejuízo de, querend.o, solicitar o auxílio da Defensoria
Púb].ico em face de sua situação económica

u {"\ f

:BASTIÃO PARREIRA DÀ $1&]/&

Depoeã.Ee

}nnowçA''':::=:áÕBnnuo AnrONiQ DASSIÉ DIGNA

pública. Procurador da República

Rua rre L360 :onsolàçâo - São ?aula
6 de 6 :P 01307-OC2 - ?ABX OXXl1 3269-'5000



.É;;.-"'F ..r.--:

N'iF\!S ÍÉRJO PfrBLtCO FEDERAL

TERN}O DE DECLARAÇÃO



@
\FFN! STÉRi0 pííBLICO FEDERAL

-F



@
Nll\} STÉIÜO Pt BLICO FEDERAL.



#
\ij '\ iqTÉR10 ?LiBLfCO FEDERal.L



$fiN} $TZ}WO PÚBLiCa FEBEieAL

presente depoimento. que foi colhido poi esta Procuradora da República e

Sâci Palito: L5 de npin de !0i

SEn AS } ] .A o #TiÉ.ÜH.4 nltKiLVA

Depoen te
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TEFiXiO DE [)[CLARÀÇÂO

Aos vinte e no\e de ouLu'sm de =rll-l: as 10:0Clls, nesta Procuradoria da
Republica em Sãc Pálio. perante o Olgão do \linistérlo Público Federal, no
gabinete da Dr' GARE\ LOl-itSE JE.'\NETTE KAHN: Procuradora da
República, em São Pauta.,SP, de\idamente noti6cadc-, compareceu o.senhor
SEBASTIÃO FERREIR.A D.A STL\«:A: :brasileiro. casado, Ntotorista, filho üe
Antõnio Ferreiro da Sil\:a e Otília \faria da Coriceiçâo- portador (to c-rr n'
91 2.230.088-00. RG n' 4 560.=67-0,S5P-SP. residente e doniicíliado na Rua
Lordes Lotes lanches. !00 ?arque [e=aü. B]. 3- .apto. D21 Condomínio
Palaná Guaru1110s Sãc PáLIo CFP GV190-G33 contato= ! 11) 2440 0240,
e, às perguntas que Ihe foram feitas respondeu: que. de 2010 até agosto de
2013, de forma frequente. Al-DE:vliR BENDINT, pies:dente do Banco do
Brasil, ordena\a que o depoente 'que chama\a de :\:eio) buscasse
VALDIRENE .Â.p.ARECID.A NT'\RCHEORI na Rua Hadock Lobo, 1725.
onde esta residia. Esta uatax a o deÍoeíLe por "Feneiri;lha": indagando-lhe:
onde ele tá. o lida, onde tá'" O depo=ilte se nega\a a responder, por questão
de segurança. Ele a pegada na garaliem e a leva\a ao hotel TIVOLI, na
Alameda Santos. e. às vezes. no InterconLlnental. Eambétn na Alemeda Santos,
onde BENDINt se entra\a hospedado. VENDI'JI infomlou ao depoente que
\AL NIARCHÍORI foi pala .4igenti11a. Buertos Xjí=s; encontrar-se com
BENDINI. quando o Banco do Brasil comprou o Banco da Patagânia. O Sr.
ALAR estava : loto. BENDIXI llle declamou que ficou cam ela em um hotel-
Na outra vez, ela íoí pala o Rio üe i oleiro- e flcoi fiospedada no Hotel
Copacabana: para fecal cole ele. Lá {aJn)êm estacam llospedados outros vice
preslderltes Esses fatos ocorrelarn elatrc :010 e :01]. .Xs \fazes, o depoenSe
também pega''a a filha do hliilistro C:.lido >.laníega: bl.'\RIBA N/IAN l UUA,
na Aiaineda Santos. no n. i 940 tpredic ?arque PailisLal. onde supostamente
esta trabalha\a. para le\á la ao Darei do Brasil, na \,enlda Paulista, na
agência esquina com a Rua .'\ugus=õ. VENDI'~-l utilizava-se muito da

..,...-.:,.:-.-..+.' n
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assessoria de irr-pierlsa do Banco do Brasil; quando queria prejudicar alguns
pessoas. Dr. Ai.;V\ FOL.[DO e ; çíce-Presidente do Banco na ala
internacional. Houve iin dese11ten(mr:: ':o entre a lhos e BENDINI utilizou-
se da asseossrla de Inapreílsa do Ba: i)ara se nla.nííbstar contra ele. O Dr.
SALINAS, [ambéln \ ice-Ptesldenle dâ área de íecnoicgia- era, igualmente.
muito ci-iticado por BENzi\.[: poi nle]o de códigos, Faia que o depoente não

HÜ::::i;l':1111 HRil
Banco: supostaJnente: enx ol\ ando des'-i-is de conduta. BENDINI "detonava
esses pessoas para se li'.rar deles" para que nào o "atrapalhassem".
nat.XKDU ULl\' LIR.4 raillbém fbi vice-presidente da área de govemança da

à disposição de BENDINi: le\a\a de São Pauta o cachorro de BENDINT, que
estava ein Corlchas: orlde BENDÍX:E n-ora numa mansão. para leva-lo 'ao
veterinário em Botucatu; juntamente com o responsável que cuidava do
mesmo em sua casa em Conchas- e cujo noilze não se recorda. Para isso.
utiliza\z-se de toda a eslrulura do Banco do Brasil. C) motorista de nome LUAS
LAKLQb DA SILVEIRy\ taJnbém fazia esse serviço. .Ambos prestavam
serviço paz-a a família. todo o tipo de ser\ iço, fazer' compras etc. Declinou o
endereço de EDt,r.\RI)C). como sendo: #.ua Cisneiros, n 44. id São Cristóvão,

:'ã r$;x::B: :::'f:'i l: .l:i =, Tg.l=1 '1: 1:=1: :it'ZZ:ÍKiil
mandava o motorista EDLARDO "íe\ai; ein datto legal': a carne moída que
havia comprado pra fizer -bolinhos . con' a concessão de BENDINl" (sic).
f'ilhas. mulher e cunhado de BEi\lX}. igualmente:. se utilizaram das fmções
dos motoristas, a pedida do presidente. SF,BASTA.AO também chegou a levar
o att]hado de BENDFb.[] para jogar !'iEebo :m SanEcs. conforme já declarado
às fls. 05. Os lnoEoristas. recebiam por essas bolas extras, tinham essa

1: r:li:ll: :l:ü;: :l;l::i$=:,)1
da loja. que recebeu o dinheiro Íris. :) ;\ mulher apenas assinou um recibo
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simples íque BE>.Dibi ha-ia rnandadc 1, após coníeiir o dinheiro que estava
recebendo e que o depoente ie\oLI 'uma sacola; F'ara dentro da loja. O
motorista ABNER ilaora na Rua Profbssoí Ulísses Lemos Torres. n. 468. Vila
Nova porque; São Paulo. cep (l3'7-j-r:70. teí ]i1) !0591969 e ce] (1])
968614202. O telefone üe .[0.àü t:,aRt,OS (-.4fvr'\RGO. pedreiro que
construiu a casa de BENDih.! e seu all'ligo de iníancla. e que se tornou seu
credor. confon})e derolmerlto de Hs. 05. é o numero (14) 996945959.
Dedal-ou que os anuais motoristas dc' Barlco do Brasil. DiOGO. M.\RCELO e
PEDRC): à disposição de BENDINí- eit São Paulo: fazem Lodos os tipos de
ser\iço.s particulares ao mesmo e 3 sua falnllia; como compras, feiras,
farmácias: supermercado. cornija de ração para cachorros, 'serviços de
instalação e domésticos em geral. l1lclusive, aos fins de semana. Chegam a
nácar, quatro. cinco: seis meses soFT descanso. a nlercé das ordens de
BENDINI, pai'a üzerein hora extra. em seu benetício pa1llcular, numa média
mensal de 280 bolas. -.ora a carga floiária Jlorlnal de trabalho que é de cerca
de :20 ou 240 horas mensais. Os ;-motoristas dc Banco ao Brasi] de Brasília.
que também são seguranças e trabalh?i;! na "Ccnfêdei-al": ilo DFa, vêm para
cá por 40 dias- para ficarem a disposiçã da i'arr! lia Je Bn:dini, em Conchas e
Sorocaba. onde BEXDlfql iem ardil í ie.lLO. Estes chegara a fazer 720 horas
extras: que sào pagas fora de hoileiith. No hollerith só são pagas 60 horas.E.
declarando o depoente que nada mais hein a acrescentar. na presente data,
encerra-se o presente depoimento: que fol colhido por esta Procuradora da
República e subscrito por ambos.

São Radio; 29 de outubro de 2ü 14
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.qnaiista Processual

-'--;,': :'E;:''T::- ,.,''fé?Ó'$' ,
SEB.ó..B rlÁO FÉRREiliA DA SALVA

Depoente



TRIBUNAL DE jU$TÍCA Da ESTADO DE SAO PAULO
COht,4RC.â DE GUARÜt.HOS
FORO DE GUARUI,HOS
JUIZADO ESP.ECIAL 'C.RIMiNAL
Rua llPÊ, Ho 83, Guarulhos-SP - CIEP 07090- 1 30
]líorário de .Atendimento aO Público: das .Horário de Atendimento ao
]''úbiico<< Campo excluído do banco de dados >>
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Processo Físico n'
Classe - Assunto:

80Q0654-72.20t5.8.26.0224
Crimes de Calúnia, IÊa.fúria e Difamação de Competência do Juiz
Singular - Difamação

Quereimte:
Quefelado:
Oficia! de Justiça:
Mandado n'

Aídeiu ir Beodlne
Sebaseâae Fei'rei a d8 $êlva

224.20} 5/828$2G- $

Justiça Gratuita
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O MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da Foro de Guarulhos, Dr. Clávio Kedi
Adati. na f'onça da lei. Ni,4NI)4 a qual(lu:r Oficial de Jusíiça de sua jurisdição que. em
çumplimento à pi'esenl:e'ordem, exarada nos antas do processo acima indicada: proceda à

=l~l:':=,ü'l:l.::.:l:l''=1=' S"::..i::=:1 1:1 :=1.FT: . l::';l;« T' *111:4;
Guarulhos, a üim de pb.rEÍçipaf(em) da audiência de terá:aÊívz de receüciliação designada para o
dia S0/04/20t.S às ].4:Q8b, Saia de .Audiência - ]-03
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CU.lbllPjtA-SE, observadas as formalidades legais. Guarulllos, 25 de lbarço de 2015.

DOC{JME,NTa Á$SEVADO DIGITALMENTE NOS TERMAS DÀ LÊ1 11.419/20'06,
'''. ' ' ' ' 8€i&POKMZ iTbqPRE$SÃ0 À MJ\AGEM DIREITA ' '

.n ÇQS ]!] das NSCGli: "Ê $eàaã aa o$cial de justiça a ecebimento de qualquer numetãria ààretait@ttie da arte. A

}denli$caçãa da o$ciat de .iustiça* nQ desentpenho de üs junções, seta feita mediante apresentação de carte\ta wciaTwt,

; =? =Z:UZ=HE=BaEHH.'
Pena!, artigos 329 " capüi" e 331.
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