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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

DE CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 5035263-15.2017.4.04.7000/PR 

 

 ALDEMIR BENDINE, por seus advogados, respeitosamente vem à presença de 

Vossa Excelência, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, apresentar 

sua RESPOSTA À ACUSAÇÃO, pelos fatos e motivos a seguir expostos: 

 

 

I — SÍNTESE DA ACUSAÇÃO E DAS RAZÕES DA INVIABILIDADE, AO MENOS PARCIAL, DA 

INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO PETICIONÁRIO 

 

 O Peticionário foi denunciado, juntamente com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 

FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS, ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, 

ANTONIO CARLOS DA SILVA VIEIRA JUNIOR e ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, em razão da 

suposta prática de fatos que, segundo a ótica acusatória, se amoldariam aos tipos 

previstos nos artigos (i) 317, c/c 327, § 2º, do CP (“FATOS 01 e 02”, da denúncia); (ii) 

1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98 (“FATOS 04, 05 e 06”, da denúncia); (iii) 2º, § 4º, II, da Lei nº 

12.850/13 (“FATO 07”, da denúncia); e (iv) 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13 (“FATO 08”, 

da denúncia). 
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 A denúncia sustenta que o Peticionário “em conjunto com o operador financeiro 

ANDRÉ GUSTAVO, solicitou, para si e para outrem, vantagem indevida a MARCELO ODEBRECHT 

e FERNANDO REIS, executivos do grupo empresarial ODEBRECHT, relacionada ao procedimento 

de negociação de rolagem de dívida de contrato de financiamento mantido entre o BANCO DO 

BRASIL e a empresa ODEBRECHT AGRO INDUSTRIAL, no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete 

milhões de reais), em razão da função de ALDEMIR BENDINE no BANCO DO BRASIL. (FATO 1)” 

(cf. Evento 1, p. 8, destaques nossos). 

  

 Apregoa, também, a inicial acusatória que o Peticionário teria alegadamente 

solicitado, noutra oportunidade, em conjunto com os corréus ANDRÉ GUSTAVO e 

ANTÔNIO CARLOS, “vantagem indevida de MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS”, 

novamente “no valor R$ 17.00.000,00 (dezessete milhões de reais)”, supostamente “em 

razão da [sua] função (...) na Presidência da PETROBRAS”, “em virtude de demandas que o 

grupo empresarial ODEBRECHT tinha na PETROBRAS” (“FATO 02”, Evento 1, p. 11, 

destaques nossos). 

 

 Ainda, segundo os termos da denúncia, os corréus colaboradores MARCELO 

ODEBRECHT e FERNANDO REIS supostamente “ofereceram e prometeram vantagem indevida 

no valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)” em razão desta última solicitação 

e, em consequência, o Peticionário, em conjunto com os corréus ANDRÉ GUSTAVO e 

ANTÔNIO CARLOS, em tese, “aceitou e a promessa e recebeu a vantagem indevida no importe 

de R$ 3 milhões de reais” alegadamente paga por aqueles (“FATO 03”, Evento 1, p. 11). 

 

 A partir daí, em claro excesso acusatório, mesmo considerando que a 

imputação trata sobre o recebimento de valores procedentes de 1 (um) único crime 

antecedente, o MPF imputa ao Peticionário bem como aos corréus ANDRÉ GUSTAVO e 

ANTÔNIO CARLOS a prática, em tese, de lavagem de dinheiro por nada menos que 7 

(sete) vezes:  

 

(i) 3 (três) delas porque teria supostamente recebido pagamento em espécie 

fracionado em 3 (três) “repasses de valores sub-reptícios por intermédio do Setor de 
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Operações Estruturadas da ODEBRECHT, para ALDEMIR BENDINE, por intermédio de 

ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS” (Evento 1, p. 25, “FATO 04”);  

 

(ii) outra porque o corréu ANDRÉ GUSTAVO alegadamente pagou despesas de 

viagem do Peticionário “de forma sub-reptícia” (Evento 1, p. 31, “FATO 05”), além 

de  

 

(iii) mais 3 (três) porque  o corréu ANDRÉ GUSTAVO — só ele e em nome próprio 

— “efetuou retificação da Declaração de Imposto de Renda (DIRF) para incluir a quantia 

de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em seus rendimentos daquele ano fiscal, a 

pretexto de ter prestado serviços de consultoria para a Odebrecht Agroindustrial S/A” 

(“FATO 05”, Evento 1, p. 32), muito embora a denúncia não identifique uma só 

operação financeira por meio da qual ele tivesse disponibilizado ao Peticionário 

1 (um) centavo sequer desse dinheiro cuja origem teria sido “justificada” por 

meio da citada informação levada ao Fisco.  

 

 Persistindo na exagerada capitulação, a denúncia ainda imputa ao 

Peticionário, em razão da ocorrência, em tese, de 1 (um) único episódio de corrupção 

passiva — sem que tenha havido qualquer contrapartida de sua parte em razão de seu 

cargo, seja no BANCO DO BRASIL, seja na PETROBRÁS, como reconhecem os próprios 

corréus colaboradores —, pertinência à “organização criminosa preexistente 

estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, capitaneada na ODEBRECHT por MARCELO 

ODEBRECHT” que alegadamente se instalou da PETROBRÁS (“FATO 06”, Evento 1, p. 

33/36). 

 

 Por fim — e por incrível que pareça —, o Peticionário ainda foi acusado pela 

suposta prática de embaraço à investigação de infrações penais consistente na juntada 

de documentos na Pet nº 6.646, em trâmite o Supremo Tribunal Federal, por meio dos 

quais o corréu ANDRÉ GUSTAVO, em Agravo Regimental interposto por seus i. 

Defensores, justificou sua relação comercial com a ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL que 

ensejou os pagamentos por ele recebidos da referida empresa (“FATO 07”). Neste 



 

Av. Angélica, 688 11º andar Cj. 1111 São Paulo SP Cep 01228-000 Tel/Fax: 11 3822-6064 4 

ponto, a denúncia, além de buscar criminalizar o exercício da defesa, acusa o 

Peticionário em razão de ato praticado por terceiro. 

 

 Antes de mais nada, cumpre ressaltar, com todo o respeito, que esse d. Juízo 

não é o competente para processar e julgar a presente ação penal. Sim, porque não 

há conexão entre os fatos tratados na presente ação penal e as outras em trâmite 

perante esse d. Juízo decorrentes de investigações levadas a efeito no bojo da Operação 

Lava Jato, as quais versam sobre fatos envolvendo a PETROBRÁS. 

 

 Este aspecto está sendo discutido em sede própria, na exceção de 

incompetência ajuizada nesta data. 

 

 De resto, a denúncia, na melhor das hipóteses, merece ser apenas 

parcialmente recebida.  

 

 Antes, porém, de deduzir as razões para tanto — expondo os motivos para a 

rejeição da denúncia em relação a alguns dos fatos e para a absolvição sumária em 

relação a outros —, a Defesa pede licença para fazer uma breve digressão sobre a 

matéria de fundo, apenas para contextualizar a situação do Peticionário em meio às, 

data venia, exageradas imputações que pesam contra si. 

 

 O Peticionário foi funcionário de carreira no BANCO DO BRASIL. Começou a 

trabalhar na instituição em 1978, como estagiário. Depois, em 1982, foi aprovado em 

concurso público e atuou em diversas funções até assumir em 2009, depois de mais de 

30 anos de trabalho árduo, a presidência da instituição. 

 

 Não se trata se alguém que foi aleatoriamente indicado para a presidência do 

BANCO DO BRASIL em razão de meras e supostas ingerências políticas. Seu vasto 

currículo de bons serviços prestados em prol da instituição não pode ser olvidado e 

fala em seu favor. 
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 De outro lado, as acusações que pesam contra o Peticionário são marcadas pela 

ausência de verossimilhança.  

 

 Com efeito, os próprios corréus colaboradores destacaram, em seus 

depoimentos prestados na fase pré-processual, que o Peticionário em nada influenciou 

na operação de crédito pleiteada pela ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL no BANCO DO 

BRASIL — que estava nas mãos de instância técnica do banco — e tampouco auxiliou o 

grupo ODEBRECHT em suas demandas junto à PETROBRÁS.  

 

 Aliás, nem MARCELO ODEBRECHT nem FERNANDO REIS tinham expectativas de 

que isso fosse ocorrer (cf. Evento 1, Anexo 3, p. 14). 

  

 O Peticionário refuta veementemente as acusações e afirma a sua inocência.  

 

 Deixa, por óbvio, de se aprofundar em questões meritórias neste momento em 

razão dos limites cognitivos impostos pela fase processual presente. 

 

 Há, porém, um grande exagero na denúncia que, com todo o respeito, precisa 

ser decotado desde logo. É que a denúncia desdobra 1 (um) único fato em diversas 

imputações distintas e, bem por isso, a grande maioria das imputações esbarra no 

intransponível óbice da atipicidade, quando não na ausência de justa causa decorrente 

da falta de base empírica, ou mesmo na inépcia formal da inicial acusatória motivada 

pela insuficiente descrição dos fatos.  

 

 Demonstrar-se-á, a seguir, uma a uma, as razões para tanto. 

 

 Antes, porém, a Defesa destaca questão preliminar atinente ao cerceamento de 

defesa imposto ao Peticionário em razão da não disponibilização do “do Procedimento 

Investigatório Criminal relativo a essa denúncia” referido pelo MPF (cf. Evento 1, p. 45), o 

qual, segundo a cota de oferecimento da denúncia, seria depositado em Secretaria, em 

mídia digital, o que não ocorreu. 
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II — PRELIMINAR: O CERCEAMENTO DE DEFESA IMPOSTO AO PETICIONÁRIO 

 

 Na cota de oferecimento da denúncia, o MPF requereu, expressamente, “o 

depósito em Secretaria de mídia digital contendo cópia integral do Procedimento Investigatório 

Criminal relativo a esta denúncia” (Evento 1, p. 45, item “c”, destaques nossos).  

 

 Justamente porque se trata de procedimento investigatório “relativo a esta 

denúncia” é imprescindível que seja devidamente garantido o acesso ao Peticionário, 

a fim de lhe assegurar a garantia constitucional à ampla defesa.   

 

 Ocorre que, em diligência perante à Secretaria desse d. Juízo na data de hoje, 

a Defesa foi informada pela d. Serventia de que a mídia referida pela d. Acusação NÃO 

se encontra depositada em cartório.  

 

 Portanto, o Peticionário e sua Defesa técnica não tiveram a oportunidade de 

examinar a integralidade dos documentos relacionados aos fatos objeto desta ação 

penal. 

 

 A Defesa está, assim, cerceada e impedida de responder à acusação nos moldes 

legalmente previstos.  

 

 Afinal, como é elementar, o acusado só pode exercer efetivamente o 

contraditório e, nos termos do art. 396-A do CPP, “alegar tudo que interesse à sua Defesa”, 

se conhecer a íntegra do processo, todos os elementos utilizados pela Acusação para 

formulação da denúncia.  

 

 Foi isso que o eg. TRF4 reconheceu em habeas corpus impetrado em ação penal 

também oriunda da Operação LAVA JATO: 

 

1. O acusado deve conhecer todas as provas que embasaram a denúncia 

já no momento da abertura do prazo para oferecimento da resposta à 

acusação. Pedido deferido. 2. A parte tem direito ao acesso a todas as 
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provas que possam interferir na sua defesa, inclusive aos procedimentos 

de quebra de sigilo e termos da delação premiada, no limite do que tenha 

sido utilizado na denúncia, e não na integralidade pretendida. 3. 

Eventual discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e formais da 

prova poderá ter lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede 

recursal, de modo que não se mostra, de momento, flagrante 

constrangimento ilegal capaz de provocar a nulidade da ação penal. 4. 

Ordem parcialmente concedida.   (HC nº 5020160-50.2016.404.0000, Rel. 

Des. JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, j. 29.06.2016, destaques nossos). 

 

 O acesso à integralidade dos elementos de prova, aliás, é garantido — desde a 

fase investigatória e, portanto, com muito mais razão na fase processual do art. 396-A 

do Código de Processo Penal — pela Súmula Vinculante nº 14, do eg. Supremo 

Tribunal Federal, segundo a qual: 

 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos 

elementos de prova que, já documentados em procedimento 

investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, 

digam respeito ao exercício do direito de defesa. (destaques nossos). 

  

 Ante o exposto, requer-se seja garantido à Defesa o acesso ao referido 

Procedimento Investigatório Criminal e, após, seja devolvido seu prazo para, 

querendo, complementar a presente resposta à acusação. 

 

 

III — AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA RELATIVAMENTE À IMPUTAÇÃO ARTICULADA COMO 

“FATO 02”: 

 

 Ainda que se deixe de lado, apenas por ora, o juízo meritório sobre o caráter 

inverídico das afirmações dos corréus colaboradores — que, como dito, restará 

devidamente demonstrado no momento próprio —, o fato é que, mesmo de acordo a 

versão deles, a alegada solicitação de vantagem indevida feita em nome do 

Peticionário e o respectivo suposto pagamento não têm relação com o exercício de 

suas funções na presidência da PETROBRÁS.  
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 Com efeito, os corréus MARCELO e FERNANDO foram claros ao afirmar que a 

suposta solicitação de vantagem indevida teve causa e estava diretamente 

relacionada à operação de crédito pleiteada pela ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL junto 

ao BANCO DO BRASIL.  

 

 Portanto, mesmo segundo a versão desses corréus colaboradores — que, frise-

se, constitui a espinha dorsal da denúncia — o crime de corrupção passiva teria 

ocorrido quando da apregoada solicitação da vantagem indevida, consistente em 

determinado percentual do montante da referida operação de crédito.  

 

 Na oportunidade, o Peticionário era Presidente do BANCO DO BRASIL e, 

segundo os corréus colaboradores, foi em razão dessa função que teria sido 

supostamente solicitada a alegada vantagem indevida.  

 

 Não por acaso, a própria denúncia destaca que o Peticionário, “em conjunto com 

o operador financeiro ANDRÉ GUSTAVO, solicitou, para si e para outrem, vantagem indevida a 

MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS, executivos do grupo empresarial ODEBRECHT, 

relacionada ao procedimento de negociação de rolagem de dívida de contrato de 

financiamento mantido entre o BANCO DO BRASIL e a empresa ODEBRECHT AGRO 

INDUSTRIAL, no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), em razão da função 

de ALDEMIR BENDINE NO BANCO DO BRASIL. (FATO 1)” (cf. Evento 1, p. 8, destaques 

nossos). 

 

 A circunstância de o aventado pagamento ter ocorrido em momento posterior, 

quando o Peticionário já havia assumido a presidência da PETROBRÁS, não desnatura o 

motivo da suposta primitiva solicitação da vantagem indevida, que seria justamente a 

negociação do contrato de financiamento então mantido entre o BANCO DO BRASIL e a 

ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL.  
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 Ademais, a razão do pagamento supostamente dirigido ao Peticionário, como 

se lê nos documentos reproduzidos na denúncia (Evento 1, p. 29) — intitulados 

“FAZER REQUISIÇÃO” — é a mesma operação de crédito da ODEBRECHT 

AGROINDUSTRIAL no BANCO DO BRASIL. 

 

 Tanto é assim, que neles consta “OBRA: AGRO – INDUSTRIAL”, como se lê 

na imagem reproduzida abaixo: 

 

 Não obstante, a denúncia veicula imputação segundo a qual teria havido, em 

tese, nova solicitação de vantagem indevida por parte do Peticionário, desta vez 

supostamente “em virtude de demandas que o grupo empresarial Odebrecht tinha na 

Petrobrás, inclusive relacionadas às consequências da Operação Lava Jato” (cf. Evento 1, p. 

5). 

 

 Todavia, tal imputação é totalmente imaginária, destituída de base empírica, 

haja vista que nem mesmo os corréus colaboradores MARCELO e FERNANDO, a quem 

teria sido supostamente dirigida a nova solicitação de vantagem indevida, afirmaram 

que isso teria ocorrido.  

 

 Não se pretende aprofundar discussão meritória sobre a prova no âmbito da 

resposta à acusação, mas evidenciar que a alegada solicitação de vantagem indevida 
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em razão da nova função do Peticionário na presidência da PETROBRÁS não tem arrimo 

sequer na palavra dos corréus colaboradores. 

 

 Assim, com todo o respeito, tal imputação carente de justa causa, data venia, 

não pode ser recebida.  

 

 Com efeito, como se lê nos seus respectivos Termos de Colaboração, nenhum 

dos dois delatores disse que houve nova solicitação ligada à função do Peticionário na 

presidência da PETROBRÁS, mas apenas insistência, em mais de uma oportunidade, na 

solicitação dos valores referente àquela antiga suposta solicitação de vantagem 

indevida que, insiste-se, estava, de acordo com a própria denúncia, atrelada à operação 

crédito pleiteada no BANCO DO BRASIL. 

 

 O excerto do Termo de Colaboração do corréu FERNANDO REIS transcrito a 

seguir, que trata sobre reunião havida entre o Peticionário e os corréus ANDRÉ 

GUSTAVO, FERNANDO REIS e MARCELO ODEBRECHT, bem o evidencia:   

 

FERNANDO: Eu me lembro que combinei com o Marcelo que ia chegar 

antes porque nós fomos separados, por isso que o sistema planejou o voo 

dele... Então, na verdade eu, ai chegou o Marcelo, o Marcelo chegou 

depois de mim antes do Bendine, chegamos no André o anfitrião já 

estava, cheguei eu, ele conversou comigo como seria a reunião, 

conversou dessa questão da senha, eu acho que o Marcelo nem conhecia 

o André Gustavo nessa oportunidade, eu apresentei os dois e nesse 

preâmbulo da reunião eu disse ao Marcelo: ‘Marcelo, para ficar claro, o 

Bendine vai trazer na conversa a questão da Agroindustrial’. O Marcelo 

ouviu calado, não disse nada, ouviu e continuou o assunto, o Bendine 

chegou e de fato a reunião transcorreu como se esperava. (...) E de fato 

no meio dessa reunião ele disse a senha, ele disse ‘ah Marcelo, você viu 

que o crédito da Agroindustrial lá no Banco do Brasil saiu, foi 

aprovado, desembolsado, tudo bem, né?!’. (sic)  

MPF: Isto fora de qualquer contexto? 

FERNANDO: Fora de qualquer contexto. Eu me lembro no momento 

que ele disse, fora de qualquer contexto, ele parou para acender um 

cigarro, ou coisa do tipo, ai ele disse. Num respiro entre frases, ele soltou 

isso. (sic) (Evento 1, Anexo 3, p. 8, destaques nossos) 
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 Como se nota, não foi externada qualquer nova suposta solicitação de 

vantagem indevida relativa à função do Peticionário na PETROBRÁS.  

 

 Isso fica bastante claro na narrativa do corréu colaborador o qual ainda 

destacou a suposta referência feita pelo Peticionário acerca da operação de crédito da 

ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL, que constitui, segundo a própria denúncia, o mote da 

primitiva solicitação de vantagem indevida em razão da função por ele então ocupada 

na presidência do BANCO DO BRASIL. 

  

 Ainda que os corréus colaboradores MARCELO Odebrecht e FERNANDO REIS 

tenham decidido aquiescer com a antiga solicitação de vantagem indevida em razão 

de o Peticionário ter assumido a presidência da PETROBRÁS — na sua íntima convicção 

que sequer foi externada ao Peticionário e o coacusado ANDRÉ, por conta de inferências 

que eles próprios fizeram da conversa — o fato é que não houve nova solicitação.  

 

 Aliás, nem solicitação e muito menos contrapartida por parte do Peticionário 

em razão de sua função na presidência da PETROBRÁS, o que foi reconhecido 

expressamente pelo corréu MARCELO ODEBRECHT em seu Termo de Colaboração: 

 

MPF: E, depois dos pagamentos a situação melhorou um pouco, ele 

[Peticionário] autorizou, resolveu algum problema que a Odebrecht 

tinha perante a Petrobras? 

MARCELO ODEBRECHT: Não, não resolveu efetivamente não 

resolveu. (...) Mas, perceba o seguinte, NA CABEÇA DELE ERA POR 

CONTA DO EMPRÉSTIMO, a gente estava cedendo por conta da 

posição dele atual, entendeu. Mas, efetivamente não. É, e o pessoal me 

informou, é, dois pagamentos, inclusive, já foram feitos quando eu estava 

preso. Eu depois fui verificar, é dois dos três pagamentos, foram três 

pagamentos, dois dos três foram feitos quando eu tava já preso. É o tipo 

da coisa, eu autorizei, alguém absorveu, não sei exatamente quem, tem 

que verificar, é e, eu só queria deixar claro que a razão pela qual eu 

autorizei foi pela posição dele como presidente da Petrobras, nada a ver 

com Banco do Brasil, nada a ver com Odebrecht Agroindustrial. (sic)” 

(Processo nº 5035263-15.2017.4.04.7000, Evento 1, Anexo 11, p. 3, 

destaques nossos) 
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 Agregue-se a tudo o quanto se afirmou que sequer havia expectativa por parte 

dos corréus FERNANDO REIS e MARCELO ODEBRECHT de que o Peticionário fosse usar de 

sua função na Presidência da PETROBRÁS para auxiliar o grupo ODEBRECHT.  

 

 É o que diz o próprio corréu FERNANDO REIS em seu Termo de Colaboração, 

oportunidade em que aduziu que, ademais, efetivamente nada foi feito pelo 

Peticionário, mesmo depois do pagamento supostamente dirigido a ele. 

 

 Bem ao contrário, o referido corréu colaborador afirma que o grupo 

ODEBRECHT sofreu sérios revezes na gestão do Peticionário à frente da PETROBRÁS, 

como se nota da leitura da passagem transcrita a seguir: 

 

“MPF: Quando os senhores pagaram esses 3 milhões, os senhores 

esperava obter o quê? 

FERNANDO: Nada. A gente na verdade esperava, nada não. A gente 

esperava, em primeiro lugar eu diria que a gente esperava não ser 

prejudicado, está era a primeira expectativa. E esperava ter uma, uma, 

eu diria que a gente não esperava nada além do que a gente já tinha, 

manter o acesso, manter essa boa relação pra poder continuar discutindo 

todas as questões que a gente tinha. (sic) 

MPF: Eles entregaram isso? 

FERNANDO: Não, não entregaram. A relação se manteve, ou seja, se a 

gente quisesse, nem nos quisemos muito depois de todos os problemas 

que a Odebrecht entrou, depois de 14ª fase, nem nos procuramos muito 

mais (...), ou seja, ele não foi, não fez nada, ao contrário, nos inclusive 

tivemos um ou dois contratos de sondas cancelados. Teve um contrato 

de uma sonda da Petrobras, se não me engano 96, que foi cancelado ainda 

no ano de 2015, foi cancelado na sequência. Cancelaram o contrato da 

sonda que foi muito prejudicial pra empresa, para a Odebrecht Óleo e 

Gás, o bloqueio cautelar foi mantido, as questões da Sete Brasil nunca 

foram resolvidas, ou seja, nada daquilo que estava se tratando foi 

resolvido. (Processo nº 5035263-15.2017.4.04.7000, Evento 1, Anexo 3, p. 

14, destaques nossos) 

 

 Cumpre ressaltar que quando o Peticionário assumiu a presidência da 

PETROBRÁS ele instituiu importantes mudanças na governança da Companhia, com a 
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criação de um rígido e sólido programa de compliance, antes inexistente e, ainda, com 

a realização de sensíveis alterações na forma de tomada de decisões: foram abolidas as 

deliberações individuais, passando-se a priorizar as decisões colegiadas, em camadas 

e por alçadas.  

 

 Foi também criado um grupo de trabalho para a condução das investigações 

internas, sendo priorizada a conclusão das Comissões Internas de Apuração 

instauradas para apurar os desvios e irregularidades, cujos resultados foram 

prontamente encaminhados ao Ministério Público e à Polícia Federal para a instrução 

dos inquéritos policiais e ações penais instauradas. 

 

 Nesse contexto, além dos reveses impostos ao grupo ODEBRECHT citados no 

excerto supratranscrito do Termo de Colaboração do corréu FERNANDO REIS — 

manutenção do bloqueio cautelar que impedia as companhias de participarem de 

licitações junto à PETROBRÁS e o cancelamento de importantes contratos entre a 

Companhia, como o de afretamento da plataforma ODN TAY com a ODEBRECHT ÓLEO 

E GÁS (doc. 01) — também se deu nesse período a renovação do contrato de nafta entre 

PETROBRÁS e BRASKEM, com reajuste dos preços anteriormente praticados, em desfavor 

desta última empresa, pertencente ao grupo ODEBRECHT (doc. 02). 

 

 Diante de tal cenário, com todo o respeito, Vossa Excelência não pode admitir, 

ao realizar o juízo sobre a admissibilidade da denúncia, que o MPF articule fato que 

não tem amparo na prova colhida na fase pré-processual — especificamente a alegada 

nova solicitação de vantagem indevida relacionada à pratica de atos no exercício da 

presidência da PETROBRÁS (o assim chamado “FATO 02”) — para justificar uma 

segunda imputação de corrupção passiva contra o Peticionário. 

 

 Afinal, como é cediço, “não basta à admissibilidade da ação penal, como outrora já 

se entendeu, a singela imputação de fato que em tese constitua crime. Não basta ao recebimento 

da denúncia o atendimento às formalidades do art. 41 do CPP, nem a descrição de 

comportamento hábil em tese à caracterização da figura típica. Reclama, mais do que isso, um 
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princípio de correspondência entre o fato imputado e o comportamento do agente retratado no 

inquérito” (MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. Justa causa para a ação penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001, p. 273, destaques nossos). 

 

 Exatamente essa a lição da pacífica jurisprudência do col. Supremo Tribunal 

Federal, verbis:  

 

 A imputação penal não pode ser a expressão arbitrária da vontade 

pessoal do órgão acusador. A válida formulação da denúncia penal 

supõe a existência de base empírica idônea, apoiada em prova lícita, sob 

pena de o exercício do poder de acusar – consideradas as graves 

implicações de ordem ético-jurídica que dele decorrem – converter-se em 

instrumento de abuso estatal. (HC nº 80.542/MG, Rel. Min. CELSO DE 

MELLO, DJ de 29.06.2001, destaques nossos). 

  

 Ante o exposto, requer-se a rejeição da denúncia relativamente à imputação 

articulada como “FATO 02”. 

 

 

IV — ATIPICIDADE DOS FATOS ARTICULADOS NA IMPUTAÇÃO CHAMADA DE “FATO 04”: 

 

 Com todo o respeito, o alegado recebimento de pagamento em espécie 

fracionado em 3 (três) “repasses de valores sub-reptícios por intermédio do Setor de Operações 

Estruturadas da ODEBRECHT, para ALDEMIR BENDINE, por intermédio de ANDRÉ GUSTAVO e 

ANTÔNIO CARLOS” (Evento 1, p. 25) não configura, sequer em tese, crime de lavagem 

de dinheiro autonomamente. 

 

 Pouco importa, nesse contexto que, segundo a denúncia, “ANDRÉ GUSTAVO e 

ANTÔNIO CARLOS, ajustados com ALDEMIR BENDINE, com o intuito de promoverem um 

distanciamento ainda maior do dinheiro ilícito, tenham indicado a EDUARDO BARBOSA a pessoa 

de MARCELO CASEMIRO [taxista que lhes prestava serviços, com o se lê na inicial] como 

responsável pelo recebimento dos valores destinados a BENDINE” (Evento 1, p. 28). 
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 Sim, pois a interposição de terceira pessoa para o alegado recebimento da 

vantagem indevida representa, na pior das hipóteses, o momento consumativo do 

crime previsto no art. 317 do CP. 

 

 O delito de lavagem de dinheiro, contudo, se caracteriza pelo emprego de 

meios para ocultar ou dissimular a origem, natureza localização, movimentação e 

propriedade do produto do crime antecedente. Portanto, ocorre depois da prática 

deste.  

 

 Assim, o ato configurador do crime de lavagem de capitais há de ser distinto 

e posterior à disponibilidade sobre o produto do crime. 

 

 Daí porque qualquer mecanismo de escamoteamento do produto do ilícito que 

anteceda a consumação do crime de corrupção passiva não pode ser imputado a título 

de crime autônomo de lavagem de dinheiro, ao menos em relação ao sujeito ativo do 

delito do art. 317 do CP — hipótese da imputação que pesa contra o Peticionário.  

 

 Afigura-se, pois, como penalmente irrelevante, ao menos do ponto de vista 

do Peticionário, a afirmação estampada na denúncia segundo a qual o “esquema de 

lavagem de ativos no âmbito do Setor de Operações Estruturadas era operado a partir da 

realização de múltiplas e complexas operações artificiosas, transações bancárias e utilização de 

diversas pessoas físicas e jurídicas interpostas” (Evento 1, p. 26).  

 

 Isso porque, tais eventos, segundo a própria narrativa da denúncia, são 

anteriores ao suposto recebimento da vantagem indevida pelo Peticionário.   

  

 Tal entendimento fulmina também a tese ministerial de que a interposição dos 

corréus ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS e do taxista MARCELO CASIMIRO para o 

alegado recebimento do dinheiro em favor do Peticionário caracterizaria o delito de 

lavagem de capitais. 
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 Esse tema já foi objeto de amplo debate no col. Plenário do eg. Supremo 

Tribunal Federal que, em caso análogo ao presente, decidiu que o recebimento da 

vantagem indevida no crime de corrupção passiva não configura crime autônomo de 

lavagem de capitais, mas mera consumação do crime de corrupção passiva. 

 

17. O recebimento por modo clandestino e capaz de ocultar o 

destinatário da propina, além de esperado, integra a própria 

materialidade da corrupção passiva, não constituindo, portanto, ação 

distinta e autônoma da lavagem de dinheiro. Para caracterizar esse crime 

autônomo seria necessário identificar atos posteriores, destinados a 

recolocar na economia formal a vantagem indevidamente recebida. (...) 

18. Nesse contexto, tendo em vista a inexistência de tais atos autônomos 

de ocultação do produto do crime antecedente, voto pelo 

reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao embargante. E 

com isso passo ao segundo fundamento pelo qual se entendeu 

caracterizada a prática do delito. (AP nº 470 EI-sextos, Rel. p/ acórdão 

Min. ROBERTO BARROSO, Dje 20.08.2014, destaques nossos, voto do 

Ministro ROBERTO BARROSO). 

 

Quem vivencia o ilícito procura a sombra e o silêncio. O pagamento de 

propina não se faz perante holofotes. Atividade das mais espúrias, 

aproveita todas as formas de dissimulação para sua execução. Ninguém 

vai receber dinheiro para corromper-se sem o cuidado de resguardar-se. 

Nessa ótica, assento que, na minha compreensão, e pedindo vênia aos 

que entendem de modo diverso, a manipulação do dinheiro objeto da 

propina traduz, dependendo da hipótese, (i) a própria consumação do 

crime de corrupção ou (ii) o exaurimento deste mesmo crime. (...). 

Os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa (artigos 317 e 333 do 

Código Penal) imputados aos réus são tipos penais plúrimos, ou seja, 

tipos com mais de um núcleo, evidenciando a preocupação do legislador 

de conferir maior abrangência à regra de proibição. 

Na corrupção passiva três são os núcleos: solicitar ou receber vantagem 

indevida e, ainda, aceitar promessa de vantagem indevida. 

Na corrupção ativa, apenas dois: oferecer ou prometer. 

Na corrupção ativa ambos os núcleos importam o reconhecimento do 

crime formal. Então, nesse delito, a percepção da vantagem pelo 

corrompido constitui exaurimento do delito. 

Já na corrupção passiva, sob a forma solicitar, o crime é formal; mas sob 

a forma receber — e aqui peço vênia, pela primeira vez a me manifestar 
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sobre o tema nesta Casa, para não perfilhar a orientação jurisprudencial 

nela dominante —, o crime é material. No primeiro núcleo, basta a 

solicitação para realizar o tipo; no segundo, todavia, pressupõe-se o 

efetivo recebimento da propina por não se esgotar, o tipo, na mera 

aceitação de vantagem indevida. 

Logo, em se tratando do núcleo solicitar, o efetivo recebimento da 

propina constitui exaurimento do crime; no caso do núcleo receber, a 

percepção da vantagem integra a fase consumativa do delito. (...). 

Logo, na hipótese solicitar — assim como nos dois tipos da corrupção 

ativa —, o efetivo recebimento da propina representa o exaurimento da 

corrupção passiva. Sob a forma receber, todavia, a percepção da 

vantagem está na fase consumativa da corrupção passiva.  

Nessa ordem de ideias, o fato de o pagamento da propina ter sido feito 

com a utilização de terceiro — a esposa, no caso de João Paulo Cunha, 

um subordinado, no caso de Henrique Pizzolato, atuando como 

intermediários —, não delineia por si só a lavagem de dinheiro. A forma 

sub-reptícia, dissimulada, clandestina do recebimento é ínsita ao próprio 

crime de corrupção, e integra, na corrupção passiva — modalidade 

receber —, a fase consumativa deste delito. (...). 

Sublinho que não estou a afastar a possibilidade, em tese, de o crime de 

corrupção passiva ser o antecedente do crime de lavagem. O diferencial, 

tão bem explicitado no belíssimo voto do Ministro Cezar Peluso, é a 

unidade do ato, que, uma vez verificada, repele a possibilidade de a 

mesma conduta dissimulada definir o tipo do crime de lavagem. (...). 

O crime antecedente pode se consumar com a mera disponibilidade 

sobre o produto do crime, ainda que não física, pelo agente do delito, mas 

o ato configurador da lavagem há de ser, a meu juízo, distinto e posterior 

à disponibilidade sobre o produto do crime antecedente. 

No caso presente, concluo que o recebimento da vantagem indevida por 

João Paulo Cunha e Henrique Pizzolato, nas condições em que ocorreram 

os pagamentos — com subterfúgios e dissimulação —, integra o tipo 

penal da corrupção passiva e não pode, por esse motivo, em se tratando 

do mesmo ato, compor o da lavagem de capitais. (AP nº 470 EI-sextos, 

Rel. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Dje 20.08.2014, voto da Ministra 

ROSA WEBER, destaques nossos). 

  

 E nem se argumente que o fato de a consumação do crime de corrupção 

passiva ter ocorrido na suposta solicitação da vantagem indevida desvirtuaria este 

raciocínio. 
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 Isso porque, embora a solicitação seja bastante para a consumação do crime de 

corrupção passiva, o posterior recebimento da vantagem indevida — que a denúncia 

afirma ter ocorrido no caso concreto —, consubstancia renovação do fato típico, com 

nova consumação que absorve o precedente.  

 

 Por isso, a conduta típica da corrupção passiva imputada no caso concreto é o 

alegado recebimento e não a primitiva solicitação que — embora típica — é absorvida 

pelo segundo ato.  

 

 Ora, se é inafastável a conclusão de que o comportamento típico na corrupção 

passiva está no núcleo representado pelo verbo receber, torna-se patente que o meio 

indireto, isto é, receber por meio de outra pessoa, no caso, os corréus ANDRÉ GUSTAVO 

e ANTONIO CARLOS —, representa, na pior das hipóteses, insista-se, a própria 

consumação do crime de corrupção e não o crime autônomo da lavagem. 

 

 Por essas razões, requer-se seja o Peticionário absolvido sumariamente em 

relação aos fatos articulados na imputação chamada de “FATO 04”, nos termos do art. 

397, III, do CPP. 

 

 

V — A ATIPICIDADE DOS FATOS ARTICULADOS NA IMPUTAÇÃO CHAMADA DE “FATO 05”:

  

 A denúncia, no ponto, articula imputação de lavagem de dinheiro consistente 

em pagamento “de reserva de hotel em Nova York, despesas e serviços de turismo junto a 

empresa CIRCUS TURSMO LTDA. no montante de, pelo menos, USD 9.854,00 (nove mil, 

oitocentos e cinquenta e quatro dólares americanos) e, para distanciamento dos valores ilícitos 

de ALDEMIR BENDINE, o pagamento foi efetuado por ANDRÉ GUSTAVO de forma sub-reptícia”. 

(Evento 1, p. 30/31, destaques nossos). 
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 Para tanto, diz a inicial acusatória, “não foram emitidos os documentos contábeis 

da referida operação, tampouco emitidas notas fiscais, sejam em nome de ALDEMIR BENDINE e 

familiares, seja em nome da ARCOS PROPAGANDA, empresa com a qual a CIRCUS TURISMO 

tinha estreito relacionamento.” (Evento 1, p. 31). 

 

 Com todo o respeito, trata-se de mais uma conduta, por si, penalmente 

irrelevante e que, nem em tese, se amolda aos contornos da figura típica do art. 1º, § 

4º, da Lei nº 9.613/98. 

 

 O que a denúncia descreve nesta passagem, a rigor, é a mera fruição, desfrute 

ou aproveitamento de parte do valor supostamente auferido por meio do recebimento 

da vantagem indevida, e não uma etapa de um processo de lavagem ou 

branqueamento. 

 

 Tal circunstância põe a nu a atipicidade da conduta imputada ao Peticionário. 

 

 Sim, pois não basta à configuração do delito de lavagem de capitais a mera 

fruição dos valores provenientes da prática do crime antecedente.  

 

 Outro não é o entendimento da doutrina especializada: 

 

Se o agente utiliza o dinheiro procedente da infração para comprar 

imóvel, bens, ou o deposita em conta corrente em seu próprio nome, não 

existe o crime em discussão. O mero usufruir do produto infracional não 

é típico. Aquele que se propõe a praticar uma infração penal com 

resultado patrimonial o faz, em regra, com a intenção de gastar em 

proveito próprio os bens adquiridos. Trata-se de mero aproveitamento do 

produto do crime (...). (Lavagem de Dinheiro. GUSTAVO HENRIQUE 

BADARÓ e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI. São Paulo: RT, 2012 p. 65, grifos 

nossos). 

 

Não há lavagem de dinheiro quanto o agente do delito não oculta nem 

dissimula a origem ou a propriedade do bem ou valor, depositando, por 

exemplo, o dinheiro da corrupção em sua própria conta bancária; ou 
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quando gasta os lucros do tráfico de drogas em viagens ou restaurantes. 

Nesses casos, está apenas tirando proveito econômico do delito 

antecedente, conduta que não é incriminada pela norma. (Lavagem de 

dinheiro: prevenção e controle penal. CARLA VERÍSSIMO DE CARLI e 

ANDREY BORGES DE MENDONÇA et. al. 2ª Edição. Porto Alegre: Verbo 

Jurídico, 2013. P. 242, destaques nossos). 

 

 Não se pode perder de vista que no caso em apreço a própria denúncia destaca 

que a reserva do hotel foi feita em nome do próprio Peticionário (cf. Evento 1, p. 30), 

o que, de resto, está comprovado pelo documento acostado aos autos (Evento 1, Anexo 

54, p. 1). 

 

 Como decidiu a col. Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça é 

preciso estabelecer a “distinção entre (a) os atos de aquisição, recebimento, depósito ou outros 

negócios jurídicos que representem o próprio aproveitamento (pelo agente ou terceiros), o 

desfrute em si, da vantagem patrimonial obtida no delito dito ‘antecedente’, e (b) aquelas ações 

de receber, adquirir, ter em depósito, as quais se encontrem integradas como etapas de um 

processo de lavagem ou, ainda, representem um modo autônomo de realizar tal processo, não 

constituindo, por conseguinte, a mera utilização do produto do crime, mas um subterfúgio para 

distanciar tal produto de sua origem ilícita” (APn nº 472, Rel. Min. TEORI ZAVASKI, DJe 

08.09.2011, destaques nossos). 

 

 A narrativa da denúncia enquadra-se na primeira hipótese.  

 

 Prova disso é que a narrativa se limita à descrição da mera fruição dos valores 

respectivos por meio do pagamento das citadas despesas de viagem e nada mais.  

 

 Com efeito, a denúncia não aponta sequer a intenção de ocultar a origem ilícita 

de tais valores para a sua posterior reinserção à economia com aparência de licitude.  

 

 Isso, a rigor, nem seria possível a partir dos termos da narrativa estampada no 

tópico da inicial acusatória ora discutido. Afinal, como os valores referentes às 

despesas de viagem poderiam retornar ao agente na forma, ou com aparência, de 
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ativos lícitos? Impossível, a menos que se tratasse de mera simulação de viagem. Não 

é isso, porém, que a denúncia descreve. 

 

 Ou seja, não é possível extrair da denúncia um fato que se amolde, ainda que 

em tese, ao crime de lavagem de capitais. Nem mesmo com um grande esforço 

exegético, data venia.  

 

 De resto, o só fato de não terem sido “emitidos os documentos contábeis da referida 

operação, tampouco emitidas notas fiscais” (Evento 1, p. 31) não basta para preencher o 

juízo de adequação típica. 

 

 Fosse outra a hipótese — a de um processo voltado para a conversão dos 

valores em ativos com aparência de lícitos — a denúncia não poderia prescindir de 

descrever o(s) próximo(s) passo(s) do hipotético processo de afastamento do produto 

do crime de sua origem ilícita e do seu retorno ao agente como se tivessem sido obtidos 

de maneira lícita.  

 

 Como dito, não é esse o caso, entretanto.  

 

 Diante da impossibilidade de se extrair da denúncia a narrativa de qualquer 

fato ou circunstância que indique, ainda que remotamente, a perspectiva de um ciclo 

de branqueamento destinado a conferir aparência de licitude aos valores tido como 

proveito do crime antecedente para, por fim, lograr a sua reintegração ao sistema 

econômico de maneira a sugerir que foram obtidos de forma regular, os fatos descritos 

no tópico da denúncia dedicado ao “FATO 05”, afiguram-se manifestamente atípicos. 

 

 Como afirma a doutrina ao comentar o art. 1º da Lei nº 9.613/98, o fim do 

agente integra o tipo penal da lavagem de capitais na modalidade ora discutida: 

 

Pune-se a conduta de ocultar (esconder, encobrir) ou dissimular 

(disfarçar, encobrir com astúcia, simular), a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos 
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ou valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes elencados 

nos incisos do art. 1º, para, assim, ‘integrá-los à economia, com aparência 

de terem origem lícita’, como observa ANTONIO SÉRGIO ALTIERI DE 

MORAES PITOMBO (Lavagem de Dinheiro – a tipicidade do crime 

antecedente, cit., p. 38). (ROBERTO DELMANTO et al. Leis Penais Especiais 

Comentadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 556, destaques nossos).  

 

(...) sempre será necessária a demonstração de todos os elementos 

subjetivos do tipo penal, quais sejam, a vontade ou intenção de limpar o 

capital e reinseri-lo no círculo econômico com aparência lícita (...). Assim, 

o ato de enterrar dinheiro ou escondê-lo em fundos falsos, do ponto de 

vista objetivo perfaz a ocultação, uma vez que o produto da infração foi 

escondido, escamoteado, mas tal conduta somente se caracterizará como 

lavagem se acompanhado da intenção de reintegrá-lo posteriormente à 

economia com aparência de licitude. Se alguém rouba um banco e enterra 

o dinheiro para depois usá-lo para aquisição de bens de consumo 

pessoal, como carros ou imóveis, oculta o dinheiro do ponto de vista 

objetivo, mas não há tipicidade de lavagem porque sua intenção não é a 

reciclagem do capital, mas apenas exaurir o crime antecedente. O agente 

não busca conferir uma aparência lícita aos bens obtidos pelo crime, mas 

apenas aguardar o melhor momento para usufruí-los. (GUSTAVO 

HENRIQUE BADARÓ e PIERPAOLO CRUZ BOTTINI. op. cit., grifos nossos, p. 

65). 

 

 A denúncia, porém, não aponta tal finalidade do agente. Limita-se, como dito, 

a articular, no ponto, a mera fruição de valores supostamente provenientes de crime 

antecedente.  

 

 É disso, insista-se, que decorre a atipicidade dos fatos articulados no tópico da 

denúncia dedicado ao assim chamado “FATO 05”. 

 

 Por essas razões, requer-se seja o Peticionário absolvido sumariamente em 

relação aos fatos articulados na imputação chamada de “FATO 05”, nos termos do art. 

397, III, do CPP. 
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VI — INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA COM RELAÇÃO AOS FATOS ARTICULADOS NA 

IMPUTAÇÃO CHAMADA DE “FATO 06”, EM RELAÇÃO AO PETICIONÁRIO: 

 

 A imputação deduzida neste tópico da denúncia consiste, basicamente, no 

seguinte: 

 

Assim, com o intuito de ocultar e dissimular a origem e natureza 

criminosa de R$ 3 milhões de reais oriundos dos crimes antecedentes,  

ANDRÉ GUSTAVO, ajustado com ALDEMIR BENDINE e ANTÔNIO CARLOS, em 

14 de março de 2017, efetuou a retificação da Declaração de Imposto de 

Renda Pessoa Física (DIRF) 2016 para incluir o recebimento da quantia 

de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em seus rendimentos daquele 

ano fiscal, a pretexto de ter prestado serviços de consultoria para a 

ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S/A. De se ver que a retificação foi 

unilateral, pois a ODEBRECHT não informou o referido pagamento em seu 

imposto de renda.  

 

Ainda nesse contexto, ANDRÉ GUSTAVO, previamente ajustado com 

ALDEMIR BENDINE e ANTÔNIO CARLOS, após aproximadamente dois anos 

dos repasses dos valores da ODEBRECHT, efetuou o recolhimento de 

Imposto de Renda, com juros e multa sobre o fictício serviço de 

consultoria, em 14 de março de 2017 e 06 de abril de 2017, no valor de R$ 

75.171,60 e R$ 1.001.189,75, respectivamente. (Evento 1, p. 32, destaques 

nossos). 

  

 Em que pese a afirmação de que “os valores foram recebidos a título de vantagem 

indevida destinada a ALDEMIR BENDINE” (Evento 1, p. 32), não se pode compreender, a 

partir da narrativa constante da denúncia, como, de que maneira, a retificação da DIRF 

do corréu ANDRÉ GUSTAVO poderia constituir disponibilidade de valores com 

aparência de origem lícita para o Peticionário. 

 

 Mesmo que se admita — apenas para argumentar, frise-se — que a justificativa 

apresentada para o Fisco seja um “fictício serviço de consultoria”, tal proceder, na melhor 

das hipóteses, daria aparência de licitude aos valores respectivos no contexto do 

patrimônio do citado corréu, mas em hipótese nenhuma ao do Peticionário.  
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 A denúncia, diga-se, não identifica uma só operação financeira por meio da 

qual ANDRÉ GUSTAVO tivesse disponibilizado ao Peticionário, oficialmente, 1 (um) 

centavo sequer desse dinheiro cuja origem teria sido “justificada” por meio da citada 

informação levada ao Fisco.  

 

 Bem ao contrário, a denúncia, nas passagens em que trata sobre supostos 

repasses de valores alegadamente feitos pelo corréu ANDRÉ GUSTAVO ao Peticionário, 

refere o termo “tradição de parte da propina”, ou seja repasses de dinheiro em espécie, 

os quais teriam ocorrido, segundo a d. Acusação: (i) em 29.06.2015, no AEROPORTO DE 

CONGONHAS, em São Paulo (SP) (Evento 1, p. 18/19); (ii) em 10.08.2015, no 

RESTAURANTE ROMA, em São Paulo (SP) (Evento 1, p. 19); e (iii) entre 05.02.2016 e 

10.02.2016, em Porto de Galinhas (PE) (Evento 1, p. 19). 

 

  Além dessas, a inicial acusatória refere, ainda, que ANDRÉ GUSTAVO 

“também efetuou o pagamento de hotel para ALDEMIR BENDINE, em viagem que este fez com a 

família para Nova Iorque, entre 22 de dezembro e 04 de janeiro de 2016” (Evento 1, p. 19), 

assunto tratado no tópico anterior desta resposta. Neste caso, como informou a agência 

de viagens CIRCUS TURISMO LTDA., o pagamento foi feito “em espécie, pelo Dr. ANDRÉ 

GUSTAVO” (Evento 1, Anexo 55, p. 3, destaques nossos). 

 

 Diante de tal histórico, a denúncia não poderia prescindir da descrição do 

modo pelo qual o corréu ANDRÉ GUSTAVO procederia à disponibilização para o 

Peticionário dos valores que passaram a ostentar origem aparentemente lícita, 

justificada pelo recebimento de honorários da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL pela 

consultoria que o MPF qualifica como fictícia. 

 

 Afinal, se se mantivesse a alegada sistemática de repasse de valores em espécie 

— descrita na denúncia para os eventos anteriores à retificação da DIRF —, então este 

procedimento utilizado pelo corréu ANDRÉ GUSTAVO seria inócuo do ponto de vista de 

um possível processo de lavagem de dinheiro para gerar ao Peticionário 

disponibilidade de recursos com origem aparentemente lícita.  
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 Sim, neste caso, os fatos articulados na denúncia no tópico ora discutido 

afiguram-se absolutamente indiferentes para o Peticionário. 

 

 Daí porque é impossível entender as 3 (três) imputações do crime de lavagem 

de dinheiro deduzidas contra o Peticionário em razão do assim chamado “FATO 06”. 

 

  Dessa forma, como a denúncia não descreve nenhum fato que permita 

entender a retificação da DIRF do corréu ANDRÉ GUSTAVO como etapa de um processo 

de lavagem destinado a conferir, ao final, a aparência de licitude aos valores tidos 

como proveito do crime antecedente para reintegração ao patrimônio do Peticionário 

— ou gerar a este disponibilidade de recursos aparentemente lícitos —, é forçoso 

concluir, ao menos em relação a ele, que a inicial acusatória se ressente do vício da 

inépcia formal, na medida que inviabiliza a sua defesa. 

 

 Sim, pois ainda que se tome como verdadeiros os fatos tais quais descritos na 

inicial — apenas para argumentar, frise-se —, o Peticionário remanesceria na 

clandestinidade e, desse modo, a ação típica não lhe aproveitaria. 

 

 Agregue-se a tudo o quanto até aqui se afirmou que a denúncia, conquanto 

afirme que o Peticionário estaria supostamente ajustado com ANDRÉ GUSTAVO, não 

descreve como, de que modo, ele teria contribuído, ainda que em tese, para a conduta 

de retificar a DIRF levada a efeito pelo corréu. 

 

 A denúncia, é certo, refere que “no próprio dia 05.03.2015, data da emissão das 

notas fiscais da MP MARKETING que contemplavam inexistente serviços de consultoria, 

ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO se falaram por telefone por aproximadamente 5 (cinco) 

minutos e ajustaram, já naquela ocasião, a emissão dos documentos fraudulentos que, apesar de 

cancelados, foram utilizados em juízo para fazer álibi de suas versões” (Evento 1, p. 32). 
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 Todavia, tal conversa não foi interceptada. Existe apenas um registro de que a 

chamada telefônica entre os telefones então utilizados por ambos ocorreu, sem que se 

possa identificar o que efetivamente foi discutido. 

 

 Além disso, a denúncia, no ponto, nada diz sobre a futura retificação da DIRF, 

mas apenas refere que a conversa girou em torno de notas fiscais as quais foram 

posteriormente canceladas — frise-se — e muito menos explicita o modo, a maneira 

como o Peticionário teria supostamente contribuído para a conduta praticada pelo 

corréu ANDRÉ GUSTAVO, mais de 2 (dois) anos depois.    

 

 Afinal, como eles teriam supostamente se ajustado? A leitura da denúncia não 

permite que se o compreenda.  

 

 O Peticionário fica, pois, manietada no exercício da sua defesa diante de 

imputação tão grave. Nos termos que deduzida, especialmente quanto ao tópico 

dedicado à imputação do “FATO 06”, a denúncia simplesmente não permite que se 

entenda do que que ele está sendo acuado 

 

 Por isso, com todo o respeito, não se pode dar início à ação penal com uma 

denúncia como a ora impugnada, que impede o exercício da defesa pelo Peticionário, 

ferindo de morte, portanto, o disposto no art. 41 do CPP. 

 

 Afinal, como é sabido, os acusados no Processo Penal se defendem dos fatos 

que lhes são imputados e não da capitulação jurídica que lhes é dada pela denúncia 

(STF, RT 779/487). É que a imputatio facti constitui o núcleo duro da inicial acusatória, 

delimitando o campo cognitivo do magistrado (JORGE FIGUEIREDO DIAS. Direito 

Processual Penal, Coimbra, ed. Coimbra, 1984, vol. I, p. 144) ou, por outra, demarca 

“a área de incidência do judicium” (FREDERICO MARQUES. Elementos de Direito 

Processual Penal, Rio de Janeiro, ed. Forense, 1961, vol. II, p. 252). É disso que decorre 

a exigência legal segundo a qual a acusação deve conter contornos certos e bem 

definidos. 
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  Bem por isso, em casos como o presente as Cortes têm reconhecido a inépcia 

formal da denúncia, que é causa bastante para a rejeição da inicial acusatória. Cita-se, 

por exemplo, do eg. Superior Tribunal de Justiça, o seguinte julgado:  

 

Os crimes de ‘lavagem’ de dinheiro são regulados pela Lei nº 9.613, de 3 

de março de 1998. Pretende-se impedir que dinheiro de origem ilícita 

ingresse no sistema financeiro. Por isso, a ‘lavagem’ pressupõe ilícito 

anterior. Daí por que à acusação caberia individualizar a conduta 

antecedente ilícita e a conduta consequente destinada a dissimular a 

origem ilícita do bem para fazê-lo ingressar no sistema financeiro. E, mais 

uma vez, a denúncia é omissa, impossibilitando a compreensão da 

imputação, assim descumprindo o artigo 41 do Código de Processo 

Penal.” (excerto do acórdão do HC nº 134.044, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 

v.u., DJe 17.08.2009, destaques nossos). 

 

 Diante do exposto, requer-se a rejeição parcial da denúncia, naquilo que atina 

com o Peticionário, ao menos em relação aos fatos articulados no tópico dedicado ao 

“FATO 06”, em virtude da sua inépcia formal. 

 

VII — DO MANIFESTO EXCESSO ACUSATÓRIO EM RELAÇÃO ÀS 7 (SETE) IMPUTAÇÕES 

DISTINTAS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:  

 

 Ainda que Vossa Excelência entenda ser o caso de receber a denúncia — não 

obstante a tudo o quanto se afirmou nos tópicos antecedentes a respeito da atipicidade 

ou inépcia formal da inicial acusatória —, o certo que no presente caso só poderia 

subsistir 1 (uma) única imputação de lavagem de dinheiro. 

 

 A uma, porque se afirma na denúncia que a íntegra dos valores supostamente 

recebidos pelo Peticionário a título de vantagem indevida teria sido objeto suposto 

procedimento de lavagem de dinheiro articulado no tópico dedicado à imputação do 

assim chamado “FATO 04”, ação típica que — frise-se — precede as demais.  

 

 A duas, porque o objeto material de que tratam os tópicos subsequentes da 

denúncia, referentes às demais imputações do crime de lavagem de dinheiro — 
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“FATOS 05 E 06” —, constituem, segundo a d. Acusação, produto do mesmo crime de 

corrupção passiva, ou ao menos parte deste mesmo produto.  

 

 Trata-se, portanto, de imputações distintas da prática, em tese, do crime de 

lavagem de dinheiro que recaem sobre um único objeto material proveniente do 

mesmo crime antecedente. 

 

 Diante dessas de tais circunstâncias, ainda que se admita como verdadeiros os 

fatos imputados na denúncia — apenas por amor ao debate —, chega-se a inequívoca 

conclusão de se trataria de 1 (um) único processo de lavagem de dinheiro. 

 

 O delito em questão é de ação múltipla, de modo que a prática de duas ou 

mais ações previstas no tipo penal incidentes sobre o mesmo objeto material, ainda 

que de forma repetida, constituem um único crime. 

 

 Assim, as supostas diferentes ocultações e dissimulações que a denúncia 

articula sobre os mesmos valores provenientes de um único aventado crime de 

corrupção passiva, com todo o respeito, não podem dar lugar à imputação de mais de 

um crime de lavagem em concurso.    

 

 Sim, porque tais condutas, na pior das hipóteses, podem ser entendidas como 

parte de um mesmo processo de lavagem, constituído de uma sucessão de atos 

voltados à reintegração de ativos de origem criminosa à economia, porém, com 

aparência de origem lícita. 

 

 No caso, os atos posteriores absorvem os antecedentes. Confira-se, a esse 

respeito, o escólio da doutrina: 

 

Inadmissível aqui o concurso de delitos nos casos em que o agente pratica 

as duas ações descritas no tipo penal no mesmo contexto e sobre os 

mesmos bens. As ocultações e dissimulações sequenciais, sobre o mesmo 

objeto — ou sobre aqueles resultantes de sua transformação ou substituição 
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— caracterizam o mesmo processo de lavagem de dinheiro. Nesses casos, os 

atos posteriores absorvem os primeiros, que se tornam meros antefatos 

impuníveis (...). Não há, nessas hipóteses, continuidade delitiva ou 

pluralidade de delitos, mas sim um único ato de lavagem de dinheiro. 

(Lavagem de Dinheiro. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ e PIERPAOLO CRUZ 

BOTTINI. São Paulo: RT, 2012 p. 65, destaques nossos). 

 

 A jurisprudência do eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região não discrepa 

desse entendimento: 

 

Não há falar em continuidade delitiva no crime de lavagem quando o 

acusado dissimula a origem do numerário auferido com um único crime 

antecedente, sendo irrelevante, outrossim, que tal branqueamento seja 

fracionado após a ocorrência do delito anterior. (ACR nº 

2007.70.00.002505-4, Rel. Des. PAULO AFONSO BRUM VAZ, 8ª Turma, DJ 

26.11.2008, destaques nossos). 

 

 As razões invocadas no precedente também se aplicam, mutatis mutandis, ao 

caso presente. 

 

 Outro não é o entendimento do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

que, ao analisar caso análogo ao presente em que eram imputados diversos crimes de 

lavagem de dinheiro em razão da existência de vários “atos” voltados ao alegado 

branqueamento, entendeu tratar-se de “crime único de lavagem”: 

 

EMBARGOS INFRINGENTES. (...) CONDUTAS DE LAVAGEM 

PRATICADAS (...). CONDUTAS DE INTERNALIZAÇÃO DO 

DINHEIRO E AS SEGUINTES AQUISIÇÕES OU COMPRAS DE 

BENS DECORRENTES DO MESMO VALOR INTERNALIZADO. 

CRIME ÚNICO DE LAVAGEM. AQUISIÇÕES DE OBRAS DE ARTE - 

CAVALOS E JÓIAS - CRIMES DA MESMA ESPÉCIE - QUE 

OCORRERAM EM CONSIÕES SEMELHANTES DE TEMPO - LUGAR 

E MANEIRA DE EXECUÇÃO. (...) PREVALÊNCIA DO VOTO 

VENCIDO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.(...) 

IV - No tocante às condutas de internalização do dinheiro e subsequentes 

aquisições de bens, a forma como foram narradas na denúncia e 

posteriormente comprovadas, durante a instrução processual, 
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demonstra que a internalização do dinheiro (no caso, R$ 814.000,00) 

configura a primeira fase da lavagem, qual seja, a ocultação do valor 

ilícito, enquanto as condutas subsequentes, consistentes na aquisição de 

alguns bens, caracterizam a segunda fase, ou seja, a dissimulação para a 

consequente integração de tais bens na economia formal, condutas tais 

que foram praticadas no mesmo contexto fático e que envolviam o 

mesmo valor, com a finalidade única (ou seja, mesmo elemento 

subjetivo) de lavar essa específica quantia de dinheiro ilícito 

internalizada no país. 

V - Portanto, foi praticada uma sequência de atos por Pablo e Miguel, 

em coautoria, voltada ao ato final de integração do mesmo capital ilícito 

na economia formal. Ressalte-se, capital internalizado no país justamente 

para tal fim. 

VI - O caput do artigo 1º, da Lei n.º 9.613/1998, descreve dois 

comportamentos distintos, quais sejam, ocultar e dissimular. 

Entretanto, não se deve olvidar que se trata de crime de ação múltipla, 

em que a realização de qualquer das condutas descritas concretiza a 

consumação do delito de lavagem de dinheiro, desde que, por óbvio, 

acompanhada do elemento subjetivo do tipo (finalidade de reinserir o 

dinheiro ‘sujo’ na economia formal, de forma a dar-lhe aparência de 

lícito). Portanto, inadmissível aqui o concurso de delitos no caso em que 

o agente pratica as duas ações descritas no tipo penal, dentro do mesmo 

contexto fático e sobre o mesmo numerário. 

VII - Da mesma forma, as condutas descritas no § 1º do mesmo artigo 

indicam formas de ocultação ou dissimulação dos bens. Portanto, é 

comum a identidade, no caso concreto, entre as condutas do caput (de 

caráter geral) e as previstas no § 1º, uma vez que quem pratica estas, em 

regra, também realiza aquelas previstas no caput, não podendo ser 

condenado de forma autônoma, quando tais condutas são praticadas na 

mesma contextura e com a mesma finalidade.(...) XII - Embargos 

infringentes providos. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 

0006251-86.2006.4.03.6181/SP, Rel. Des. JOSÉ LUNARDELLI, Quarta Seção, 

j. 20.04.2017, destaques nossos). 

 

 Ante o exposto, requer-se ao menos que esse d. Juízo, ao concluir o juízo de 

admissibilidade da denúncia, afaste pelo menos o concurso dos diferentes crimes de 

lavagem de dinheiro, extirpando-se o manifesto excesso acusatório, a fim de que o 

Peticionário responda a 1 (uma) única acusação.    
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VIII — DA ATIPICIDADE DA IMPUTAÇÃO DE PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, 

ARTICULADA NA DENÚNCIA COMO “FATO 07”: 

 

 Embora a d. Acusação tenha se empenhado em estabelecer uma suposta 

ligação entre as condutas imputadas ao Peticionário e a alegada organização criminosa 

revelada pelas investigações levadas a efeito pela operação LAVA JATO que 

supostamente praticou delitos no âmbito da PETROBRÁS, o fato é que a denúncia, a 

rigor, descreve apenas um concurso eventual de agentes entre ele e os corréus ANDRÉ 

GUSTAVO, ANTÔNIO CARLOS, MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS.  

 

 Num primeiro momento, a inicial acusatória alude à “organização criminosa 

destinada a angariar recursos para sustentação de projeto de poder de partidos políticos que 

formavam a base de sustentação do governo de então, capitaneado pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT, e composto também pelo Partido Popular (PP) e pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), dentre outros, por meio da cobrança de propinas de outras 

organizações criminosas, especialmente empreiteiras, permitindo que estas, como contrapartida, 

pudessem atuar perante a Petrobrás como um grande e poderoso cartel, cometendo crimes de 

variada espécie, especialmente contra a ordem econômica, de corrupção, de fraude a licitações e 

de lavagem de dinheiro.” (Evento 1, p. 33).   

 

 Em seguida, a denúncia refere que, ao assumir a presidência da PETROBRÁS em 

fevereiro de 2015, o Peticionário teria, então, aderido, juntamente com os corréus 

ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, à “organização criminosa da empreiteira Odebrecht 

S/A, capitaneada por Marcelo Odebrecht para a pratica de novos crimes delitos de corrupção e 

lavagem de ativos” (Evento 1, p. 34). 

 

 E, conquanto nela se sustente que “caberia a ALDEMIR BENDINE, na condição de 

Presidente da PETROBRÁS, favorecer o grupo empresarial na estatal”, lê-se no texto da 

própria denúncia que a participação do Peticionário, nesse contexto, não passou da 

alegada execução de meros “atos preparatórios” (Evento 1, p. 34).  
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 A denúncia não articula nada que sirva para demonstrar a alegada adesão, por 

parte do Peticionário, de forma estável, retirada e habitual à organização criminosa da 

ODEBRECHT que supostamente se instalou na PETROBRÁS.   

 

 Quanto ao mais, naquilo que atina com a imputação de pertinência a 

organização criminosa, a denúncia é, a rigor, repetição do que já se viu nos tópicos 

antecedentes desta reposta, ou seja, (i) 1 (um) único ato de corrupção passiva atrelado 

à operação do BANCO DO BRASIL, bem como o (ii) recebimento de forma sub-reptícia — 

para ficarmos com os termos da denúncia — dos valores decorrentes dessa mesma 

corrupção passiva, travestidos de 7 (sete) diferentes crimes de lavagem de dinheiro. 

 

 Nada mais, não obstante lance mão de retórica hiperbólica. 

 

 Ora, o fato de integrantes do grupo ODEBRECHT terem supostamente 

prometido e pago, em tese, vantagens indevidas direcionadas ao Peticionário em razão 

de operação relacionada ao BANCO DO BRASIL — e não a atos relacionados ao exercício 

da presidência da PETROBRÁS, frise-se —, evidentemente não caracteriza o delito 

previsto no art. 2º, § 4º, II, apenas porque o corréu MARCELO ODEBRECHT integraria, 

segundo a denúncia, a apregoada organização criminosa que supostamente praticou 

delitos no âmbito da PETROBRÁS.   

 

 A se admitir tal raciocínio, qualquer pessoa que com ele viesse a praticar crime 

em concurso eventual de agentes — mesmo que desvinculados da PETROBRÁS — 

estaria, em tese, incursa no mesmo delito. Convenha-se, isso não é possível. 

 

 A circunstância de o Peticionário ter recebido, em tese, pagamento em razão 

de solicitação de vantagem indevida atrelada a 1 (uma) única específica operação do 

crédito BANCO DO BRASIL, também não caracteriza pertinência àquela organização 

criminosa. 
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 A uma, porque como já se afirmou a alegada solicitação de vantagem indevida 

não se refere a atos relacionados ao exercício da presidência da PETROBRÁS, repita-se. 

 

 A duas, porque ainda que a versão dos corréus colaboradores fosse verídica 

— e não é, como se será demonstrado no curso da instrução da ação penal — tratar-se-

ia, em tese, de um único delito de corrupção passiva, ainda que o Peticionário, por 

meio do corréu ANDRÉ, tivesse insistido, mais de uma vez, em receber o valor 

solicitado.  

 

 Trata-se de coisa absolutamente distinta da corrupção sistêmica, estável, 

retirada e habitual, que a denúncia refere ao tratar da organização criminosa que 

supostamente se instalou na PETROBRÁS e que definitivamente não caracteriza, mesmo 

em tese, a pertinência à referida organização. 

 

 Com efeito, a prática de crimes predeterminados com integrantes da 

associação não vincula o agente à organização criminosa. Confira-se, nesse sentido: 

 

Organização criminosa não é uma simples reunião de pessoas que 

resolvem praticar alguns crimes, e tampouco a ciente e voluntária 

reunião de algumas pessoas para a prática de determinados crimes, cuja 

previsão consta de nossos códigos penais, não passando do conhecido 

concurso eventual de pessoas (art. 29 do CP). (Comentários à Lei de 

Organização Criminosa – Lei n. 12.850/2013. CEZAR ROBERTO 

BITENCOURT, PAULO CÉSAR BUSATO. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 26, 

destaques nossos). 

 

Entende-se por organização criminosa a reunião estável e permanente (que 

não significa perpétua), além de ordenada estruturalmente e que tenha 

como característica a divisão de tarefas, para o fim de perpetrar uma 

indeterminada série de crimes, como meio para obtenção de vantagens 

de qualquer natureza. (CEZAR ROBERTO BITENCOURT, PAULO CÉSAR 

BUSATO. op. cit., p. 29, destaques nossos). 

 

 Igualmente, o fato de o pagamento supostamente dirigido ao Peticionário ter 

sido desdobrado em três etapas não caracteriza aderência ao animus associativo e nem 
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a participação na alegada estrutura organizada pelo grupo ODEBRECHT para fazer 

pagamentos por meio do assim chamado DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES 

ESTRUTURADAS.  

 

 Sim, pois (supostamente) receber pagamentos de tal departamento do grupo 

ODEBRECHT evidentemente, data venia, não implica em fazer parte de sua estrutura 

organizacional.  

  

 Por essas razões, requer-se seja o Peticionário absolvido sumariamente em 

relação aos fatos articulados na imputação chamada de FATO 07, nos termos do art. 

397, III, do CPP. 

 

 

IX — DA ATIPICIDADE DA IMPUTAÇÃO DE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÕES 

PENAIS, ARTICULADA NA DENÚNCIA COMO “FATO 08”: 

 

 A denúncia, além de tudo o que se viu até aqui, por incrível que pareça, ainda 

articula contra o Peticionário, além dos corréus ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, a 

alegada prática do delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850, por 4 (quatro vezes). 

 

 Isso, porque os i. Defensores de ANDRÉ GUSTAVO juntaram, em Agravo 

Regimental interposto na Pet nº 6.646, em trâmite perante o eg. Supremo Tribunal 

Federal, 4 (quatro) documentos que o MPF reputa ideologicamente falsos — duas 

notas fiscais de prestação de serviços e dois comprovantes de recolhimento de imposto 

de renda — para, segundo a denúncia, “sustentar uma inexistente prestação de serviços” 

(Evento 1, p. 38) à guisa de justificar o recebimento de valores da ODEBRECHT 

AGROINDUSTRIAL por parte do referido corréu.  

 

 Tais documentos são, basicamente, aqueles que ensejaram a imputação do 

crime de lavagem de dinheiro consistente na retificação da DIRF do corréu ANDRÉ 

GUSTAVO. 
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 Fica evidenciado, logo de cara, que se trata de verdadeiro bis in idem 

caracterizado pela dupla imputação em razão da utilização dos mesmos documentos.  

 

 Outrossim, é evidente que o uso dos 4 (quatro) documentos para o mesmo fim 

não caracterizaria, nem em tese, 4 (quatro) crimes distintos. 

 

 Relativamente ao Peticionário, ademais, trata-se de odiosa tentativa de 

responsabilização por ato de terceiro, o que viola frontalmente o disposto no art. 5º, 

XLV da Constituição Federal.  

 

 E nem se diga que a alusão a que, no “dia 05.03.2015, data das notas fiscais da MP 

MARKETING, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO se falaram por telefone e por 

aproximadamente 5 (cinco) minutos ajustaram a emissão dos documentos fraudulentos” 

(Evento 1, p. 39), implicaria em reconhecer o afastamento do princípio constitucional 

da responsabilidade objetiva para reconhecer o concurso de agentes. 

 

 A uma, porque nem a denúncia sustenta que na referida conversa eles 

trataram sobre a juntada dos documentos no Agravo Regimental — fala-se em emissão 

dos documentos e não a sua utilização — interposto no eg. Supremo Tribunal Federal 

mais de 2 (dois) anos depois. 

 

 A duas, porque à época da conversa a investigação contra eles sequer existia, 

o que, por si, denota a atipicidade da conduta imputada ao Peticionário. 

  

 A três, porque, como dito em tópico antecedente desta resposta, tal conversa 

não foi interceptada. Existe apenas um registro de que a chamada telefônica entre os 

telefones então utilizados por ambos ocorreu, sem que se possa identificar o que 

efetivamente foi discutido.  

 

 Assim, o que resta em relação ao Peticionário é a afirmação estampada na 

denúncia segundo a qual “ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTONIO CARLOS 
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entabularam uma versão para os fatos criminosos com a alegação de que ANDRÉ GUSTAVO havia 

prestado um serviço de consultoria para a ODEBRECHT AMBIENTAL” (Evento 1, p. 37/38). 

 

 Esta, ainda que fosse verdadeira — o que apenas se admite para argumentar 

—, apenas demonstraria que, ao menos no que atina com o Peticionário, a imputação 

de embaraço às investigações não passa de uma tentativa de criminalizar o exercício 

da Defesa.  

 

 Resta, pois, evidenciada a atipicidade da conduta imputada no tópico ora 

discutido da denúncia, ao menos no que atina com o Peticionário. 

 

 Segundo a doutrina especializada, é inadmissível a caracterização do crime de 

embaraço à investigação contra o próprio investigado pela suposta pertinência à 

organização criminosa, uma vez que, do contrário, restariam violadas, a um só tempo, 

a garantia à ampla devesa e o direito de não produzir provas contra si. Vejamos: 

 

Com efeito, o investigado não é sujeito ativo do crime, pois, como tal, tem 

direito a defender-se, ainda que considerem sua defesa um estorvo ou 

obstáculo à investigação. Além de seu direito à ampla defesa, também 

tem o direito de não produzir prova contra si mesmo e não se 

autoincriminar.  

Eventuais empecilhos que o investigado possa apresentar aos 

investigadores caracterizarão, no mínimo, um post factum impunível. 

Portanto, membro da organização criminosa que oferecer dificuldades à 

investigação criminal ou apresentar empecilhos à sua desenvoltura não 

responderá por este crime, estará exercendo sua ampla defesa e o direito 

de não se autoincriminar. Reforça nosso entendimento o magistério de 

Andrea Flores, verbis: ‘Claro que, em se tratando de um integrante da 

organização criminosa, tais condutas não devem ser punidas. Primeiro 

porque seria um post factum impunível, valendo-se do Princípio da 

Consunção e, segundo, porque o agente estaria no exercício do direito de 

não produzir prova contra si mesmo. Destarte, só há razão de punir com 

este tipo penal aquele que não integra a organização criminosa, mas, de 

alguma forma, atrapalha nas investigações em favor do grupo’. 

(Comentários à Lei de Organização Criminosa – Lei n. 12.850/2013. 
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CEZAR ROBERTO BITENCOURT, PAULO CÉSAR BUSATO. Editora Saraiva, 

2014, p. 83). 

 

Cuida-se de crime comum, porém monossubjetivo (ou de concurso 

eventual), cometido por qualquer pessoa que não tenha, de qualquer 

modo concorrido para a formação/funcionamento da organização 

criminosa. Aliás, tese diversa abrangendo como potencial sujeito ativo o 

próprio integrante da associação, raramente se deixaria de subsumir sua 

conduta aos dois tipos penas (art. 2º, “caput” e § 1º.), bastando, para 

tanto, os integrantes da organização conversarem em códigos, trocarem 

constantemente “chips” dos celulares etc., sempre visando impedir a 

investigação. (Crime Organizado – Comentários à Lei 12.850/2013. 

ROGÉRIO SANCHES CUNHA, RONALDO BATISTA PINTO. Editora Juspodivm, 

2016, 4ª Edição, p. 19-20). 

 

 

 Por essas razões, requer-se seja o Peticionário absolvido sumariamente em 

relação aos fatos articulados na imputação chamada de “FATO 08”, nos termos do art. 

397, III, do CPP. 

 

X — REQUERIMENTOS FINAIS: 

  

 Além das matérias acima arguidas que devem ensejar a rejeição, ao menos 

parcial, da denúncia, a Defesa deixa expresso desde logo que pretende provar a 

inocência do Peticionário por todos os meios de prova em Direito admitidos.  

 

 Desde logo, para provar a inocência do Peticionário, requer-se: 

 

(i) a expedição de ofício ao BANCO DO BRASIL para que se requisite cópia integral do 

procedimento interno dessa instituição financeira — com todos os atos, desde o 

requerimento inicial até a decisão final, inclusive as eventuais recusas, mesmo parciais 

— referente à operação de crédito da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL referida na 

denúncia; 
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(ii) a expedição de ofício ao BANCO DO BRASIL para que se requisite cópia integral da 

auditoria referente à operação de crédito da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL referida na 

denúncia; 

 

(iii) a expedição de ofício à Secretaria Geral da PETROBRÁS para que se requisite os 

documentos — DIPs e Atas de reuniões e deliberações da Diretoria — e 

regulamentação interna da Companhia relacionados às mudanças na governança 

implementadas na Companhia a partir de fevereiro de 2015, por meio das quais se 

instituiu (a) o programa de compliance; (b) alterações na forma de tomada de decisões 

com a abolição de deliberações individuais, priorização de decisões colegiadas, em 

camadas e por alçada; (c) o grupo de trabalho para a condução das investigações 

internas. 

 

(iv) a expedição de ofício à Secretaria Geral da PETROBRÁS para que se requisite os 

documentos relativos (a) ao cancelamento, em setembro de 2015, do contrato de 

afretamento da plataforma ODN TAY, firmado entre a Companhia e a ODEBRECHT 

ÓLEO E GÁS; bem como (b) à renovação, em dezembro de 2015, do contrato de 

fornecimento de nafta entre PETROBRÁS e BRASKEM, com reajuste dos preços 

anteriormente praticados;  

 

(v) sejam disponibilizados os autos “do Procedimento Investigatório Criminal relativo a 

essa denúncia” (cf. Evento 1, p. 45), o qual, segundo a cota de oferecimento da denúncia, 

seria depositado em Secretaria, em mídia digital, o que não ocorreu, conforme 

informações obtidas junto à d. Serventia e, com a sua disponibilização, reabertura do 

prazo para a apresentação da resposta à acusação. 

 

 Por fim, requer-se a oitiva das 17 (desessete) testemunhas indicadas no rol 

abaixo, as quais deverão ser intimadas na forma da lei.  
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 Requer-se, ainda, a oitiva de outras testemunhas ainda não identificadas, 

integrantes dos quadros do BANCO DO BRASIL, que atuaram na operação de crédito da 

ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL referida na denúncia, bem como na auditoria a ela 

relacionada — cujos nomes somente serão conhecidos e oportunamente indicados 

quando a resposta ao requerimento (i) supra for juntada aos autos —, as quais também 

deverão ser intimadas na forma da lei. 

 

 Termos em que, 

 Pede deferimento. 

 São Paulo, 11 de setembro de 2017. 

 

ALBERTO ZACHARIAS TORON 

OAB/SP nº 65.371 

 

FERNANDO DA NÓBREGA CUNHA 

OAB/SP nº 183.378 

 

MICHEL KUSMINSKY HERSCU 

OAB/SP nº 332.696 
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ROL DE TESTEMUNHAS: 

 

1. IVAN MONTEIRO 

Rua Joaquim Nabuco, 154, apto. 802, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ); 

 

2. SOLANGE GUEDES 

Av. Henrique Valadares, 28, 18º andar, Torre A, Centro, Rio de janeiro (RJ); 

 

3. ROBERTO MORO  

Av. Henrique Valadares, 28, 18º andar, Torre A, Centro, Rio de janeiro (RJ); 

 

4. JORGE CELESTINO 

Av. Henrique Valadares, 28, 18º andar, Torre A, Centro, Rio de janeiro (RJ); 

 

5. JOÃO ELEK  

Av. Henrique Valadares, 28, 18º andar, Torre A, Centro, Rio de janeiro (RJ); 

 

6. NELSON CARVALHO 

Av. Henrique Valadares, 28, 18º andar, Torre A, Centro, Rio de janeiro (RJ); 

 

7. FRANCISCO PETROS 

Av. Henrique Valadares, 28, 18º andar, Torre A, Centro, Rio de janeiro (RJ); 

  

8. CARLOS RAFAEL LIMA BARRETO 

Av. Henrique Valadares, 28, 18º andar, Torre A, Centro, Rio de janeiro (RJ); 

 

9. TAIS OLIVEIRA MACIEL 

Av. Henrique Valadares, 28, 18º andar, Torre A, Centro, Rio de janeiro (RJ); 
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10. OSMAR DIAS 

Endereço será fornecido oportunamente, dado que o Peticionário, que está preso, não 

teve meios de localizar o endereço até a presente data  

 

11. ANTÔNIO MAURÍCIO MAURANO 

Av. Paulista, 2163, 18º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo (SP) 

 

12. PAULO RICCI  

Praça Quinze de Novembro, 20, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ); 

 

13. CAROLINE JUSSARA RODRIGUES DE CARVALHO 

STN 716, conjunto C — Edifício Sede IV, Complexo Central de Tecnologia, 

Térreo/Diage, Brasília (DF); 

 

14. WAGNER PASCHERO  

Estrada das Lágrimas, 3621, apto. 71, bloco 9, São Paulo (SP); 

 

15. ALEXANDRE CORREA ABREU  

SAUN QD 5 Lt B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 13º andar, Brasília (DF); 

 

16. WALTER MALIENI JÚNIOR 

SAUN QD 5 Lt B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 13º andar, Brasília (DF); 

 

17. DILMA VANA ROUSSEF 

Av. Copacabana, 1205, apto. 503, Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP:91900-050 

 


