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EXMO. DR. JUIZ DA 13a VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR – DR. 
SÉRGIO FERNANDO MORO.  

  
 
 
 
 
 

 
Ação Penal nº 5035263-15.2017.4.04.7000 

 
ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos numerados em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente, 
perante V. Exa. e através dos seus advogados ao final assinados (PROC2), apresentar 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo 
Penal.  

 
 
1. BREVE RELATO DOS FATOS. 

 
O Ministério Público Federal ofereceu denúncia (evento 01) 

contra Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, 
Aldemir Bendine, André Gustavo Vieira da Silva, Antônio Carlos Vieira da Silva 
Júnior e Álvaro José Galliez Novis, pela suposta prática de crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço à investigação de infrações 
penais.   

 
Especificamente em relação ao Requerente André Gustavo, o 

MPF requereu a condenação pelos tipos penais de corrupção passiva (arts. 317 c/c 
327, §2º, ambos do Código Penal); lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei nº 
9.613/98); pertinência à organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei nº 
12.850/2013) e embaraço à investigação de infrações penais (art. 2º, §1º, da Lei nº 
12.850/2013). 
 

A presente investigação foi instaurada para a apurar o conteúdo 
dos termos de colaboração de executivos da Odebrecht, especificamente (I) TC nº 
36, de Marcelo Bahia Odebrecht e (II) TC nº 01 e 02, de Fernando Luiz Ayres da 
Cunha Santos Reis, cuja homologação foi realizada pelo Supremo Tribunal Federal 
e deu origem à Pet 6646/STF.  

 
Atendendo a pedido da Procuradoria Geral da República, o 

Exmo. Ministro Edson Fachin remeteu os autos a esse Juízo, por observar conexão 
com os fatos abarcados pela Operação Lava Jato e, ato contínuo, o processo foi 
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autuado perante este Juízo como Representação Criminal nº 5022683-
50.2017.4.04.7000.  

 
Mediante requerimento do MPF e autorização deste Juízo, 

foram cumpridas diversas medidas cautelares investigativas, até a deflagração da fase 
ostensiva das apurações, denominada de “Operação Cobra”1. À ocasião, o 
Requerente teve sua prisão temporária decretada e posteriormente convertida em 
prisão preventiva, e os pedidos de revogação da cautelar extrema foram denegados 
por este Juízo, reiterando os argumentos invocados pelo decreto inicial2.   

 
Voltando à denúncia, a acusação descreveu três supostos 

episódios delitivos principais relacionados a crimes de corrupção, a seguir resumidos:  
 
FATO 01 = em data não precisada, entre 01 de junho de 2014 e 16 de dezembro 
de 2014, Aldemir Bendine e André Gustavo teriam solicitado vantagem 
indevida, no patamar de R$ 17.000.000,00, a Marcelo Odebrecht e Fernando 
Reis. A vantagem supostamente indevida seria relacionada ao procedimento de 
negociação de rolagem de dívida de contrato de financiamento mantido entre o 
Banco do Brasil e a Odebrecht Agroindustrial. Em 16 de dezembro, Fernando 
Reis teria comunicado a André Gustavo que a suposta vantagem não seria paga.  
 
FATO 02 = entre 23 de janeiro de 2015 e 30 de maio de 2016, Aldemir 
Bendine, André Gustavo e Antônio Carlos, já em razão da assunção do cargo 
de Presidente da Petrobras, teriam novamente solicitado vantagem indevida, no 
patamar de R$ 17.000.000,00, a Marcelo Odebrecht e Fernando Reis. 
Supostamente, a vantagem teria sido requerida em virtude de demandas que a 
Odebrecht tinha no seio da Petrobras, inclusive relacionadas às consequências 
da Operação Lava Jato para a empreiteira. Em virtude da solicitação, segundo 
o MPF, os três acusados teriam recebido o valor de R$ 3.000.000,00, pagos pela 
Odebrecht através de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis.  
 
FATO 03 = entre 23 de janeiro de 2015 e 30 de maio de 2016, Marcelo 
Odebrecht e Fernando Reis, em razão das demandas da Petrobras descritas no 
fato 02, teriam oferecido e prometido R$ 3.000.000,00 a ALDEMIR 
BENDINE, com a finalidade de que este, na qualidade de Presidente da 
Petrobras, praticasse atos de ofício, comissivos e omissivos, em favor da 
Odebrecht no seio da estatal. A vantagem indevida teria sido aceita por Aldemir 
Bendine e paga pela Odebrecht em três parcelas, nos dias 17.06.2015, 
24.06.2015 e 01.07.2015, em São Paulo, em endereço relacionado aos 
operadores Antônio Carlos e André Gustavo. Em contrapartida, Aldemir 
Bendine teria buscado atuar em favor da Odebrecht junto à Petrobras, 
providência que teria sido sustada em virtude da prisão de Marcelo Odebrecht. 

                                           
1 Medida Cautelar nº 5030176-78.2017.4.04.7000, eventos 1 e 4. 
2 Medida Cautelar nº 5030176-78.2017.4.04.7000, eventos 82 e 88. 
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A partir dos fatos acima, o MPF prosseguiu descrevendo outros 
delitos:  

 
FATO 04 = tendo como delitos antecedentes cartel, fraude à licitação e 
corrupção, entre 18 de maio e 1o de julho de 2015, Marcelo Odebrecht, 
Fernando Reis, Álvaro Novis, Aldemir Bendine, André Gustavo e Antônio 
Carlos, teriam praticado o crime de lavagem de dinheiro por meio de repasses 
sub-reptícios das três parcelas que totalizaram R$ 3.000.000,00, através do Setor 
de Operações Estruturadas da Odebrecht. 
 
FATO 05 = ainda considerando como delitos antecedentes cartel, fraude à 
licitação e corrupção, entre 14 de dezembro de 2015 e 11 de janeiro de 2016, 
André Gustavo, Antônio Carlos e Aldemir Bendine teriam praticado o crime 
de lavagem de dinheiro por meio do pagamento de reserva de hotel em Nova 
York e serviços de turismo, de maneira sub-reptícia, junto à empresa CIRCUS 
TURISMO LTDA, no montante de pelo menos USD 9.854,00.   
 
FATO 06 = em 14 de março e em 06 de abril de 2017, de maneira pré-ajustada 
com Aldemir Bendine e Antônio Carlos, André Gustavo teria praticado o delito 
de lavagem de dinheiro através de retificação em sua Declaração de Imposto de 
Renda e recolhimento de imposto sobre o valor da vantagem indevida destinada 
a Aldemir Bendine, sob o pretexto de que possuía contrato de consultoria com 
a Odebrecht Ambiental.  
 
FATO 07 = em data não precisada nos autos, Aldemir Bendine, André 
Gustavo e Antônio Carlos integraram organização criminosa pré-existente, 
valendo-se do cargo de Presidente da Petrobras então ocupado por Aldemir 
Bendine.  
 
FATO 08 = em 24 de abril de 2017, Aldemir Bendine, André Gustavo e 
Antônio Carlos, previamente ajustados e com o intuito de embaraçar 
investigação relacionada a crimes praticados por ORCRIM e fraudar a instrução 
processual, juntaram documentos fraudulentos à Pet 6646/STF.   

 
Em 24.08.2017, este Juízo recebeu a denúncia oferecida 

(evento 03) e, conforme consta no mandado cumprido e juntado no evento 36 dos 
presentes autos, o Requerente foi citado em 31.08.2017.  

 
O termo final do prazo seria o dia 10 de setembro (domingo), 

postergando-se para o primeiro dia útil subsequente, 11 de setembro, restando 
demonstrada a tempestividade da presente manifestação.  

 
É o que cumpre relatar.  
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2. QUANTO ÀS ACUSAÇÕES DE CORRUPÇÃO. FATO 01 (CORRUPÇÃO 
PASSIVA). FATOS 02 E 03 (CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, 
MODALIDADE BILATERAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO 
ACUSATÓRIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.  
 

De início, é preciso observar que os depoimentos dos 
colaboradores Marcelo Odebrecht e Fernando Reis foram acompanhados de “provas 
de corroboração” cuja análise, em verdade, apenas permite concluir pela ocorrência 
de algumas reuniões nas quais os colaboradores se fizeram presentes, dos locais onde 
ocorreram e, eventualmente, da presença do Requerente em tais encontros 
(comprovantes de viagens aéreas, anotações privadas, e-mails marcando reuniões 
etc.).  

 
Todavia, não se prestam a corroborar o conteúdo do que os 

colaboradores alegam ter sido conversado nos aludidos encontros e, 
frequentemente, exprimem a interpretação dos colaboradores sobre determinados 
episódios, tratando de impressões pessoais e decisões íntimas, ao invés de fatos. 
Portanto, tais depoimentos devem ser vistos com a devida reserva quanto à eficiência 
das provas de corroboração trazidas para sustentá-los.  

 
Além da ressalva já comentada, é preciso consignar que o relato 

da denúncia frequentemente extrapolou o que os próprios colaboradores 
descreveram em seus termos de depoimento, extraindo conclusões sobre 
terceiros (e, inclusive, sobre o Requerente) que não estavam sequer ao alcance dos 
colaboradores, nem foram por eles presenciadas. Trata-se de interpretação deturpada 
dos fatos na busca por legitimar o teor da acusação.  

 
Neste sentido, passa-se a analisar os supostos episódios de 

corrupção descritos pela denúncia com base nestes Termos de Colaboração 
Premiada.  

 
Em relação ao FATO 01, o MPF sustenta que, com o intuito 

de amealhar vantagens indevidas do Grupo Odebrecht, o Requerente André Gustavo 
teria sido indicado como emissário de Aldemir Bendine, pois este último estaria 
“insatisfeito em operar em favor de integrantes do Partido dos Trabalhadores e não participar da 
repartição da propina”.  

 
Para tanto, Aldemir Bendine teria buscado se inteirar das 

demandas e pendências da Odebrecht junto ao Banco do Brasil e as teria repassado 
para que André Gustavo pudesse intermediá-las perante a empresa.  

 
Neste contexto, Aldemir Bendine e André Gustavo teriam 

requerido à Odebrecht vantagem indevida relacionada à liberação de crédito e 
rolagem de dívida da Odebrecht Agroindustrial junto ao Banco do Brasil, no valor 
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de R$ 17.000.000,00, configurando-se o crime do art. 317 c/c 327, §2º, do código 
penal (corrupção passiva).  

 
Após refletir sobre o pedido, Marcelo Odebrecht e Fernando 

Reis teriam decidido não atender à suposta solicitação de Aldemir Bendine, pois não 
acreditavam que ele pudesse efetivamente exercer influência sobre os trâmites 
técnicos de liberação de crédito e rolagem de dívida junto ao corpo funcional do 
Banco do Brasil.  
 

Porém, ainda conforme o relato acusatório, em 16 de dezembro 
de 2014, Fernando Reis comunicou a André Gustavo que o pagamento requerido 
por Aldemir Bendine não seria realizado (reunião na residência de André Gustavo).  

 
Segundo o MPF, a negativa de pagamento ocorreu, porém, não 

teria afetado a liberação do crédito, que terminou acontecendo em 31 de março de 
2015, o que, segundo Marcelo Odebrecht, teria confirmado que Aldemir Bendine 
não tinha poderes de influenciar este trâmite junto ao corpo técnico do Banco do 
Brasil.  

 
O relato é extremamente contraditório, pois, conforme afirmou 

Fernando Reis, Marcelo Odebrecht teria lhe comunicado que não realizaria o 
pagamento em julho de 2014, não sendo crível que Fernando Reis apenas tenha 
relatado a negativa a André Gustavo apenas em dezembro de 2014, ou seja, seis 
meses depois.  

 
De toda forma, na visão do órgão acusatório, a descrição acima 

(FATO 01) teria encerrado um primeiro delito de corrupção passiva, pois houve 
consumação do delito com a mera solicitação da vantagem supostamente indevida, 
e os fatos seguintes (FATO 02 e FATO 03) configurariam um novo bloco de crime 
de corrupção, desta vez bilateral.   

 
Nesta toada, após a negativa de pagamento dos R$ 

17.000.000,00 (dezessete milhões de reais, correspondentes a 1% do crédito da 
Odebrecht Agroindustrial junto ao Banco do Brasil), o MPF passa a relatar que 
Aldemir Bendine, em conjunto com André Gustavo e Antônio Carlos e já em função 
de o primeiro ter passado a ocupar o cargo de Presidente da Petrobras, teriam 
novamente solicitado vantagem indevida a Fernando Reis e Marcelo Odebrecht, 
também no valor de R$ 17.000.000,00 (FATO 02).  

 
Por sua vez, em razão das demandas do Grupo Odebrecht 

junto à Petrobras, inclusive após o avanço da Operação Lava Jato, Marcelo 
Odebrecht e Fernando Reis teriam oferecido e prometido vantagem indevida no 
valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a Aldemir Bendine, na contrapartida 
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de atos de ofício comissivos e omissivos que favorecessem a empresa junto à 
Petrobras (FATO 03).   

 
Configurando-se a suposta modalidade bilateral do delito 

(FATO 02 e FATO 03), o MPF afirma que Aldemir Bendine, em conjunto com 
André Gustavo e Antônio Carlos, teria recebido a vantagem indevida, no valor de 
R$ 3 milhões de reais.  

 
Entretanto, o relato acusatório não merece prosperar, e 

encontra diversas incongruências com os próprios termos de colaboração de 
Fernando Reis e Marcelo Odebrecht.  

 
Nesta linha de intelecção, o primeiro aspecto da denúncia 

a ser veementemente combatido é a própria cisão do contexto fático em 
pretensos 03 atos de corrupção independentes (FATO 01, FATO 02, FATO 
03).  

 
Isso porque os próprios delatores, embora narrem terem 

realizado o pagamento apenas após Aldemir Bendine assumir a presidência da 
Petrobras, em momento algum relataram novo pedido de suposta vantagem 
indevida, mas sim uma insistência prolongada do Requerente em relação ao 
valor de 1% sobre o crédito da Odebrecht Agroindustrial, objeto da primeira 
suposta solicitação.   

 
Em verdade, em momento algum Fernando Reis afirma 

ter comunicado a André Gustavo uma recusa em pagar valores sobre o crédito 
da Odebrecht Agroindustrial, de maneira a justificar a realização de um novo 
pedido, posteriormente, pelo Requerente. Nenhum dos delatores disse ter 
comunicado em definitivo a André Gustavo que não haveria pagamento. Ambos 
comentam apenas que deliberaram e ponderaram, durante algum tempo, se 
realmente havia a possibilidade de influência no andamento do crédito por parte de 
Aldemir Bendine, e foram, de alguma forma, “negociando” o valor que poderia ser 
pago, levando a uma redução de 2 a 3% para 1% do valor do crédito.  

 
Neste sentido, após a redução da consultoria para o valor de 1% 

sobre o crédito, Fernando Reis é claro em afirmar que: “E aí, num determinado momento, 
aquele 1% que eu não tinha negado – os outros eu tinha dito “não, não, não, não”, o 
1% eu não tinha dito nem sim nem não, então ele foi se consolidando no 
diálogo com ele, aquele valor de 1%”.  

 
Impende destacar que a consolidação deste diálogo – e, 

portanto, a consolidação do valor de 1% do crédito, ou seja 17 milhões de reais – 
ocorreu ainda em dezembro de 2014, conforme o seguinte trecho da delação de 
Fernando Reis:  
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Fernando Reis: ah, ele depois, quando ele viu que a gente não estava aceitando, ele 
propôs 1%.  
MPF: certo.  
FR: ele propôs 1% e manteve 1%. Mas diminuição de ritmo, não houve nenhuma, 
as discussões eram basicamente técnicas e os problemas eram problemas de natureza 
técnica do próprio Banco do Brasil.  
Depois eu tive com ele um encontro, em dezembro de 2014, já na residência dele 
em Brasília, na QL 03, conjunto 10, casa 02, no Lago Sul. E nessa reunião ele voltava 
a insistir que o crédito estava caminhando, que ia sair.   

 
 

Da mesma maneira, Marcelo Odebrecht mencionou: “Mas vira 
e mexe, o Fernando dizia ‘olhe, o cara continua cobrando, o cara continua 
cobrando’”.  

 
Além disso, Fernando Reis descreve que a intenção dos 

executivos colaboradores era não realizar o pagamento, porém, em momento algum, 
afirma que comunicou este fato a André Gustavo como uma situação definitiva. 
Muito pelo contrário, repita-se, ambos os colaboradores afirmam que André 
Gustavo ficou cobrando uma suposta solicitação realizada quando Aldemir Bendine 
ainda ocupava o cargo de Presidente do Banco do Brasil.  

 
Portanto, as falas dos colaboradores são explícitas: houve uma 

continuidade, sempre em referência ao pedido de 1% sobre o crédito da Odebrecht 
Agroindustrial.  

 
Tanto que Fernando Reis (independentemente dos motivos 

íntimos que levaram Marcelo Odebrecht a mudar de ideia e posteriormente realizar 
o pagamento), é explícito em afirmar: “E aí combinamos eu e Marcelo que nós faríamos 
alguma coisa – jamais os 17 milhões que ele pretendia, que era 1% em cima de 1 bilhão e setecentos 
– mas que a gente poderia começar a fazer um pagamento, fazer alguma 
coisa, para abaixar um pouco a pressão naquele momento, onde a nossa 
agenda com a Petrobrás era muito sensível”. 

 
Marcelo Odebrecht também foi incisivo, descrevendo o que 

falou para Fernando Reis à época: “‘Nós vamos fazer o seguinte: administre com 
André pagamentos e a gente vai administrando. Eu não acho que a gente vai 
pagar 17, mas vamos administrando’. E de fato começou, Fernando acertou 
os pagamentos com André, parece que pagou até três milhões e depois 
interrompeu. Essa foi o que houve”.    

 
Ou seja, combinou-se o pagamento, inicialmente tendo sido 

efetuadas três parcelas no total de 03 milhões, que posteriormente foi interrompido, 
mas sempre remetia ao valor inicial requerido.  
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Outros fatores também demonstram a relação do pagamento 
com o crédito da Odebrecht Agroindustrial. O próprio Fernando Reis, em suas 
declarações, descreve os registros realizados pelo Setor de Operações Estruturadas 
sobre os pagamentos: “na planilha aparece FR, aparece FR e aparece, inclusive, a 
referência à Agroindustrial também, que é referente ao crédito da 
Agroindustrial”.    

 
E mesmo muitos meses depois dos pagamentos, o colaborador 

Fernando Reis relatou que, no início de 2016, após se encontrar para um almoço 
com o Requerente: “E já descendo, nos despedindo, já na portaria do Manhattan Plaza, ele 
disse “olha, eu tenho expectativa de que isso tudo vai passar, vai acontecer, e que um dia a 
gente vai, você vai poder repor o saldo que você está me devendo”.  

 
Portanto, independentemente da natureza lícita ou ilícita dos 

pagamentos (tema abordado em momento adiante), ainda que se considere que os 
pagamentos decorreram de ato de corrupção, este ato é absolutamente único: 
houve apenas um pedido, e, após insistência e por motivos supervenientes, a 
Odebrecht decidiu começar a pagar, interrompendo os pagamentos após o 
repasse de 03 milhões de reais.   

 
Esta é a única conclusão possível a partir do relato dos 

colaboradores, de maneira que se mostra patente excesso acusatório – e absoluta 
inépcia da denúncia – buscar cindir os fatos em três atos distintos de corrupção, 
claramente na busca por justificar o estabelecimento de competência perante este 
Juízo, após os argumentos defensivos atacando a precipitada distribuição da Pet 
6646/STF.  

 
Além de o relato dos colaboradores não permitir esta cisão, na 

busca por defender a tese acusatória, o MPF ainda invocou outros elementos dos 
autos para relacionar os fatos à Petrobras.  

 
Nesta toada, o MPF afirma, por exemplo, que no dia 23 de 

janeiro de 2015, André Gustavo manteve contatos telefônicos com Fernando Reis, 
ocasião na qual antecipou ao executivo da Odebrecht que Aldemir Bendine 
assumiria o cargo de Presidente da Petrobras, com base no RI nº 95/2017 (anexo 
04 da denúncia – Relatório de Informação sobre quebra de sigilo telefônico). 

 
Exa., embora o MPF aduza textualmente qual teria sido o 

conteúdo da conversa entre os dois, o Relatório de Informação invocado para 
embasar tais conclusões é apenas um extrato de chamadas entre alguns dos 
denunciados, sendo completamente impossível que o órgão acusatório tenha 
conhecimento e afirme categoricamente o teor desta conversa em data 
específica, pois não houve interceptação telefônica contemporânea aos fatos.  
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E mais: o colaborador Fernando Reis não afirmou em seus 
depoimentos que André Gustavo tenha, nesta ligação ou em qualquer outra ligação 
ou encontro, transmitido a informação de que Aldemir Bendine se tornaria 
Presidente da Petrobras.  

 
Muito pelo contrário. Conforme se extrai da transcrição integral 

do Termo de Colaboração nº 02 de Fernando Reis (ANEXO3), o colaborador 
descreve que, em reunião ocorrida no dia 26 de janeiro de 2015 na sede de Banco 
do Brasil, onde estiveram presentes Marcelo Odebrecht, e o próprio Fernando Reis 
para conversar com Aldemir Bendine (sem a presença do Requerente), o próprio 
Aldemir Bendine não fazia a menor ideia de que, em uma semana, seria deslocado 
para a Presidência da Petrobras:  

 
X: e nesse momento já havia tido todo aquele debate com o sr. André Gustavo acerca 
do (...)? 
F: já tinha tido o debate com André Gustavo.  
X: não havia tido nenhum pagamento ainda?  
F: nada, nada. E nem ele imaginava, porque isso foi uma semana antes de ele 
ser deslocado para a presidência da Petrobrás. Nem ele imaginava que uma 
semana depois ele seria deslocado para a Petrobrás, pouco mais de uma 
semana. 

 
Como é possível sustentar que, 03 dias antes, André Gustavo já 

ostentasse esta suposta informação privilegiada, quando o próprio futuro presidente 
da Petrobras não sabia que seria conduzido ao cargo?  

 
A conclusão é que não passa de especulação da denúncia 

afirmar, a partir de extrato da ligação telefônica, de que o conteúdo da conversa entre 
André Gustavo e Fernando Reis, no dia 23 de janeiro, seria o cargo de presidente da 
Petrobras posteriormente assumido por Aldemir Bendine.   

 
Na sequência, o MPF relata fatos que em nada se relacionam 

com André Gustavo: (I) o fato de Marcelo Odebrecht possuir uma agenda junto a 
Aloizio Mercadante para discutir a relação entre o Grupo Odebrecht e a Petrobras, 
diante das consequências da Lava Jato; (II) uma reunião ocorrida no dia 26 de janeiro 
de 2015 entre Aldemir Bendine, Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, sem a presença 
do Requerente, no qual o primeiro se colocou diretamente como mandatário do 
Governo Federal para os assuntos relacionados aos efeitos da Lava Jato.  

 
Ao final da reunião, Aldemir Bendine teria, de forma sutil, feito 

referência ao andamento do crédito da Odebrecht Agroindustrial, segundo o MPF, 
como forma de ratificar a solicitação de propina intermediada por André Gustavo, à 
ocasião supostamente já motivada em razão da nova função daquela na Presidência 
da Petrobrás.  
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Através de nova ilação (já que não houve quebra de sigilo 
telefônico contemporânea às ligações efetuadas, mas apenas levantamento de 
extratos das ligações), o MPF indica que, no dia 05 de fevereiro de 2015, Aldemir 
Bendine teria entrado em contato com Marcelo Odebrecht ratificando que assumiria 
o cargo de Presidente da Petrobras.  

 
Mencionando o Relatório de Informação 95/2017, o órgão 

acusatório ainda sustenta que, no dia seguinte (06 de fevereiro), André Gustavo teria 
novamente ligado para Fernando Reis com a finalidade de reafirmar tal fato. Repita-
se, entretanto, que o mencionado relatório menciona apenas extrato das ligações, 
sendo impossível extrair deste documento o conteúdo conversado nas ligações 
realizadas.  

 
E ainda que fosse possível tecer tais conclusões, o próprio 

órgão acusatório relata que, no mesmo dia 06 de fevereiro, a imprensa veiculou que 
Aldemir Bendine assumiria o cargo na Petrobras, demonstrando se tratar de 
informação pública àquela altura.  

 
Na sequência, após também elucubrar sobre o conteúdo de 

ligação ocorrida em 07 de fevereiro de 2015, o MPF afirma absurdamente que, no 
dia 09 de fevereiro de 2017, em reunião na qual estavam presentes Fernando Reis, 
Aldemir Bendine e André Gustavo (Hotel Windsor Atlântica), Aldemir Bendine 
teria realizado solicitação de vantagem indevida (FATO 02), invocando como 
esteio para esta conclusão o Termo de Colaboração nº 01 de Fernando Reis.  

 
Contudo, Exa., novamente, isso não corresponde às afirmações 

do colaborador.  
 
Muito pelo contrário, malgrado tenha Fernando Reis afirmado 

que naquela reunião houve discussões acerca da agenda da Odebrecht perante a 
Petrobrás, discussões que ele mesmo afirma não ter avançado por falta de 
conhecimento do próprio interlocutor, relata que em ato contínuo e, portanto, em 
outro momento, manteve contato unicamente com André Gustavo, quando este 
voltou a cobrar o seu pagamento acerca da consultoria executada perante o Banco 
do Brasil. Segue trecho da transcrição:  

 
“Então nessa reunião toda a agenda era a agenda já a agenda da Odebrecht. Ele queria 
conhecer a agenda de interesses da organização Odebrecht na Petrobrás. Eu conhecia 
pouco, falei o que conhecia, não é? Disse a ele, falei o que conhecia, e no final dessa 
reunião, no ato seguinte dessa reunião, o André Gustavo me disse claramente que, 
para que os assuntos da Petrobrás caminhassem bem, seria importante que a gente 
reconhecesse o trabalho que ele supostamente tinha feito no BB pro crédito da 
Agroindustrial, que naquele momento, naquela oportunidade, sequer havia 
sido aprovado ou concluído, não é?”.   
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Novamente com base no Relatório de Informação 75/2017 
(que se trata apenas de extrato de ligações), o MPF afirma que André Gustavo teria 
repassado “informações internas, privilegiadas e confidenciais da 
PETROBRAS, relacionadas a decisões da diretoria e do conselho de 
administração de interesse da ODEBRECHT, a exemplo de assuntos 
pertinentes ao desbloqueio cautelar das empresas investigadas na Lava Jato”.  

 
Novamente, as conclusões do MPF não resistem a um 

confronto com o que o próprio colaborador Fernando Reis descreveu em seu 
depoimento de colaboração (TC nº 01), pois, não obstante tenha descrito o suposto 
recebimento de informações relacionadas à Petrobras, o colaborador esclareceu que 
não se tratavam de informações relevantes ou privilegiadas:  

 
“(...) passamos a ser procurados, o sr. André Gustavo frequentemente me ligava 
antecipando informações da Petrobrás, informações que às vezes nem eram de nosso 
interesse, informações gerais, coisas que iam ser aprovadas no Conselho, coisas que 
iam ser discutidas no Conselho, mudança de algum diretor, alguma coisa, também para 
se credenciar que mantinha a mesma proximidade com o sr. Aldemir Bendini na 
Petrobrás desde quando ele estava na questão do BB”.  
 
“Então essas agendas continuaram, eu recebi, como eu lhe disse, várias informações 
de detalhes, de coisas que iam acontecer na Petrobrás” 
 
“E ele, na verdade, ele mandava, eram informações muito até genéricas, dizendo “olhe, 
a diretoria vai analisar o desbloqueio cautelar”, e acabou que não analisava, não é? Isso 
não foi levado”.   

  
Portanto, ao contrário do teor impresso pelo MPF a tais 

informações, o próprio colaborador jamais as valorizou como de efetiva relevância, 
sigilo ou privilégio.  

 
Na mesma linha desta ilação, o MPF também presume que em 

ligação telefônica no dia 05 de março de 2015, Aldemir Bendine e André Gustavo 
teriam ajustado a emissão de nota fiscal por André Gustavo em face da Odebrecht, 
por serviços de consultoria fictícios e “já com intuito de obter um álibi para os fatos”, de 
maneira que André Gustavo, através da empresa MP Marketing, Planejamento 
Institucional e Sistema de Informação LTDA, teria emitido e cancelado duas notas 
fiscais, em curto espaço de tempo, ambas no valor de R$ 4.112.500,00.  

 
Exa., repita-se à exaustão não ser possível, a partir do extrato 

de ligações (RI nº 94/2017 – anexo 24 da denúncia) presumir o conteúdo do que foi 
conversado nesta ligação (!).  

 
Ademais, tal contato telefônico ocorreu às 12h52min, enquanto 

(I) a primeira nota foi emitida às 18:06:59 e cancelada às 18:16:26, com objeto 
descrito como “prestação de serviços de planejamento” e (II) a segunda nota foi 
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emitida no mesmo dia às 18:40:55 e cancelada às 19:17:45, com objeto descrito por 
“serviços de consultoria, tendo como objetivo a integração das marcas das 108 
companhias que integram o campo ambiental”.  

 
Não obstante o MPF chame a atenção para os horários de 

emissão e cancelamento das notas fiscais e a mudança no objeto das notas fiscais, é 
certo que não mencionou qualquer outra ligação naquele dia, no sentido de 
demonstrar ter havido contatos entre André Gustavo e Aldemir Bendine no ínterim 
entre a emissão/cancelamento das notas que permitam, ainda que de maneira 
indiciária, concluir realmente ter havido diálogo entre os dois sobre a emissão e o 
objeto das NFs.  

 
Muito pelo contrário, há outras ligações em diversas datas entre 

ambos – inclusive porque efetivamente possuíam uma boa relação – de maneira que 
apenas conforme a conveniência do relato do MPF, alguns contatos telefônicos 
foram pinçados para presumir um conteúdo e uma relação inexistente com outros 
fatos, sem respaldo em quaisquer provas idôneas.   

 
Já chegando no relato relacionado ao FATO 03, o MPF 

descreve uma reunião entre André Gustavo e Fernando Reis, cujo objetivo daquele 
seria “resolver as questões relacionados a pedido de vantagens indevidas solicitadas por 
ALDEMIR BENDINE”.  

 
Segundo o relato da denúncia, Fernando Reis teria reportado 

este novo encontro a Marcelo Odebrecht e, “diante da gravidade dos efeitos que uma 
atuação negativa do Presidente da PETROBRAS poderia ter para as empresas do Grupo 
ODEBRECHT, acertaram um novo encontro com ALDEMIR BENDINE”. Para tanto, 
teria ocorrido uma reunião, no dia 18 de maio de 2015, na qual se fizeram presentes 
Marcelo Odebrecht, Fernando Reis, Aldemir Bendine e André Gustavo, na 
residência deste último.  

 
Observe-se ser o único encontro em que os quatro estiveram 

presentes, e a denúncia relata que, à ocasião, Aldemir Bendine e André Gustavo 
teriam ajustado que “que a ratificação do pedido de propina a MARCELO 
ODEBRECHT seria veiculada através de uma senha, a qual seria a menção a “rolagem de dívida 
da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL”.  

 
Independentemente da natureza do aludido pedido (vantagem 

devida/indevida), o próprio MPF reconhece não se tratar de um pedido novo ou 
autônomo, ao mencionar que se tratava de uma “ratificação”. No ponto, não faz 
qualquer sentido a menção à Odebrecht Agroindustrial como uma “senha”, pois, 
efetivamente, ao longo de todo o relato dos colaboradores, sempre se mencionou 
que o Requerente se referia ao valor de 1% sobre o crédito da Odebrecht 
Agroindustrial. 
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Mais uma vez no relato, a denúncia (p. 16/17) utiliza a mesma 
expressão:  “ALDEMIR BENDINE pronunciou a senha a MARCELO ODEBRECHT 
ao dizer que estava satisfeito com o crédito que havia sido concedido a ODEBRECHT 
AGROINDUSTRIAL, ratificando, portanto, a solicitação de vantagem indevida”. 
 

Na sequência, em relação a este FATO 03 (suposto 
oferecimento de 03 milhões de reais a Aldemir Bendine por Marcelo Odebrecht e 
Fernando Reis), o MPF descreve que a promessa foi aceita pelo primeiro e o 
pagamento foi viabilizado através do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, 
em três parcelas de 01 milhão de reais entregues nas datas de 17/06/2015, 
24/06/2015 e 01/07/2015, em São Paulo, em apartamento supostamente 
disponibilizado por Antônio Carlos, irmão de André Gustavo. 

 
Ainda sem adentrar no mérito da natureza dos 

pagamentos (vantagem devida/indevida), reafirma-se o argumento defensivo 
de que não houve qualquer cisão dos fatos, tratando-se, outrossim, de um 
único suposto ato de corrupção.  

 
Encampando a tese acusatória apenas por argumentar, é certo 

que, acaso tenham sido ilícitos, os aludidos pagamentos representam mero 
exaurimento da suposta solicitação de vantagem indevida realizada inicialmente (e 
posteriormente ratificada) em relação ao valor de 1% sobre o crédito da Odebrecht 
Agroindustrial, mas foram interrompidos após cumpridos os 03 milhões de reais.  

 
Facilmente se percebe, do discurso do colaborador Marcelo 

Odebrecht, ao relatar o contexto e a forma através da qual autorizou os pagamentos: 
“Nós vamos fazer o seguinte: administre com André pagamentos e a gente vai 
administrando. Eu não acho que a gente vai pagar 17, mas vamos administrando” (...) ““Vá 
fazendo até de uma maneira parcelada, até para a gente avaliar como é que está”. E foi 
feito 3 milhões dos 17 que ele estava pedindo”.  

 
Após o recebimento dos valores, o MPF sustenta que André 

Gustavo teria mantido com Aldemir Bendine uma conta-corrente de propina, “cujos 
valores iam sendo utilizados à medida da necessidade do então Presidente da PETROBRAS e 
familiares”, e ainda mencionou terem sido “variados os encontros entre ALDEMIR 
BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, nos quais este repassava parte dos valores àquele, de 
acordo com a demanda do então Presidente da PETROBRAS e familiares”, baseando suas 
conclusões no depoimento de Aldemir Bendine, no qual afirmou ter mantido 
encontros com André Gustavo no ano de 2015.  

 
Conforme reiteradamente ocorreu ao longo da denúncia, o 

MPF afirma fatos com base em elementos de prova que não permitem tais 
conclusões, pois Aldemir Bendine, não afirmou em seu depoimento que tais 
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encontros tiveram a finalidade de receber valores repassados por André Gustavo 
(anexo 37 da denúncia), restringindo-se a afirmar que o encontrou.  

  
Não há absolutamente nenhuma prova de que, em 

qualquer destes encontros, tenha havido repasse de valores da suposta 
propina. 

 
A parada de André Gustavo no aeroporto de Congonhas esteve 

relacionada ao comparecimento em reunião na capital paulista sem nenhuma 
participação do Sr. Bendine.  

 
À ocasião do almoço no restaurante Roma, tampouco se pode 

presumir que houve repasse de valores entre André Gustavo e Aldemir Bendine. 
Afinal, Fernando Reis também esteve presente à ocasião e, em momento algum, 
afirmou ter presenciado este tipo de entrega e, acaso houvesse presenciado, tinha 
a obrigação legal de mencionar em seu termo de colaboração.  

 
Quanto ao encontro em Porto de Galinhas, entre 05/02/2016 

e 10/02/2016, é preciso consignar que o MPF, mesmo após ter recebido resposta 
do Hotel Nannai comunicando que o próprio Aldemir Bendine realizou pagamento 
de sua estadia e todas as despesas diretamente junto ao hotel (anexo 30, evento 85 
dos autos nº 5030176-78.2017.4.04.7000), explorou e utilizou este fato no seu 
requerimento de prisão preventiva, induzindo V. Exa. em erro acerca de fato que já 
sabia ser falso. 

 
Acaso fosse verdadeira a ilação do MPF de que o Requerente 

repassou valores a Aldemir Bendine à ocasião e de que ambos mantinham uma conta-
corrente de propina, seria mais do que razoável André Gustavo ter efetuado o 
pagamento junto ao hotel para ir “abatendo” do crédito. Contudo, conforme a 
resposta do hotel, não foi o que ocorreu, mitigando-se a tese acusatória de que no 
encontro houve repasse de valores.  

 
Por fim, em relação à reserva de hotel em Nova York, Aldemir 

Bendine foi bastante claro em afirmar que realizou o pagamento ao retornar da 
viagem, o que também demonstra a fragilidade da afirmação acusatória da existência 
de uma conta-corrente de propina entre aquele e o Requerente. 

 
A partir da p. 19, a denúncia passa a listar o que o MPF 

denominou de “movimentações internas na PETROBRAS com o intuito de favorecer o grupo 
empresarial ODEBRECHT”, da parte de Aldemir Bendine, as quais estariam, na visão 
do órgão acusatório, relacionadas ao recebimento de vantagem indevida.  

 
Por se tratar de tema completamente alheio à atuação do 

Requerente, a defesa não tem como adentrar no mérito ou na pertinência das citadas 
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medidas internas, muito menos acerca de eventual íntima decisão de Aldemir 
Bendine, conjecturada pelo MPF, de que “em virtude do avançar da Operação Lava Jato e 
dos elevados riscos pessoais a que estava exposto acaso atendesse os interesses de MARCELO 
ODEBRECHT, o denunciado ALDEMIR BENDINE recuou em seu propósito de favorecer 
a empreiteira”, inclusive porque o órgão acusatório não menciona a partir de quais 
provas ou elementos indiciários dos autos teceu tais conclusões.   

 
Da mesma maneira, os colaboradores também são claros em 

afirmar que efetivamente Aldemir Bendine não intercedeu em favor da Odebrecht 
no âmbito da Petrobras, mitigando a perspectiva de ato omissivo ou comissivo de 
ofício que justifique repasse de valores à título de corrupção.  

 
Todavia, pelo contexto apresentado, além do FATO 01, o MPF 

afirma que “agindo dolosamente, ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e 
ANTÔNIO CARLOS incorreram, por 1 (uma vez), na prática do delito previsto nos arts. 317 
c/c 327, § 2º, do Código Penal (FATO 02)”, enquanto “MARCELO ODEBRECHT e 
FERNANDO REIS incorreram por 1 (uma) vez na prática do delito do previsto no art. 333 
do Código Penal (FATO 03)”.  

 
As acusações não são verdadeiras, e, além de não 

corresponderem efetivamente às declarações dos colaboradores, não foram 
confirmadas por provas posteriormente colacionadas aos autos pelo MPF, 
demonstrando-se, ab initio, a completa inviabilidade de sustentar a existência de 03 
FATOS distintos de crimes de corrupção, conforme buscou o MPF em claro excesso 
acusatório quanto ao Requerente André Gustavo.  

 
Feitos tais esclarecimentos, passa-se a relatar a versão do 

Requerente acerca da natureza dos pagamentos recebidos por André Gustavo.  
 
Observe-se, de antemão, que os pagamentos realmente foram 

incorporados ao patrimônio do Requerente – e jamais repassados a Aldemir Bendine 
– fato que, por si só, já enfraquece o relato acusatório de que os pagamentos tinham 
como destino final o outrora Presidente da Petrobrás, à título de propina para atuar 
em favor da Odebrecht na Petrobras.  

 
Sobre o tema, é preciso registrar que o MPF não logrou 

êxito em demonstrar ter havido repasses desta natureza ao ocupante de cargo 
público, conforme acima já debatido.  
 

E, ao contrário do relato da denúncia, André Gustavo recebeu 
os pagamentos à título de prestação de serviços de consultoria, pois a Odebrecht 
Agroindustrial é empresa deficitária, e necessitava de consultoria para acompanhar e 
agilizar a liberação dos valores (1,7 bilhão de reais), necessários ao pagamento da 
safra do ano subsequente. 
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Embora o MPF, de maneira seletiva, apenas tenha observado 
os trechos de anotações identificadas no celular de Marcelo Odebrecht que lhe 
interessavam, a necessidade de aproximação com o Banco do Brasil acerca de 
empréstimos e créditos das empresas do grupo foi também mencionada pelo 
executivo em suas notas, conforme o seguinte trecho (anexo 32 da denúncia):   

 
Outras ações necessárias no curto prazo/identificação de interlocutor:  
• Ter contato junto ao BB, BNDES e CEF para agilizarem os financiamentos em fase 
de aprovação/desembolso das empresas envolvidas, de modo a não aumentar o stress 
e pressão sobre elas. Quem? 

 
Nesta toada, é importante frisar que Aldemir Bendine foi 

Presidente do Banco do Brasil entre 17 de abril de 2009 e 06 de fevereiro de 2015, 
data na qual se tornou Presidente da Petrobrás, cargo por ele ocupado até 30 de 
maio de 2016. 

 
Portanto, quando o Requerente realizou seu primeiro 

contato com o Colaborador Fernando Reis, ainda no ano de 2014, o Sr. 
Aldemir Bendine ocupava o cargo no Banco do Brasil, e as questões 
relacionadas ao crédito da Odebrecht Agroindustrial junto ao Banco do Brasil 
eram o exclusivo objeto em discussão de sua parte.  

 
Conforme esclarecido por André Gustavo Vieira em seu 

depoimento prestado perante a Polícia Federal (anexo 51 da denúncia), o 
Requerente conheceu Fernando Reis no final de 2013/início de 2014, quando este 
ocupava o cargo de Presidente da Odebrecht Ambiental. Por prospectar que a 
Odebrecht Ambiental detinha mais de 100 concessões para a prestação de serviços 
de água e esgoto em diversas cidades e regiões metropolitanas, André Gustavo 
apresentou os serviços prestados por sua empresa de publicidade e propaganda a 
Fernando Reis, na qualidade de um cliente em potencial na área. 

 
Neste sentido, foram realizadas 02 ou 03 reuniões com este 

teor, encontros sempre agendados por Roberta, secretária particular de Fernando 
Reis.  

 
A partir daí, estabeleceu-se uma boa relação entre ambos e o 

Requerente comentou com o colaborador possuir também uma empresa de 
consultoria. Fernando Reis, por outro lado, destacou a preocupação com o cenário 
vivido pela Odebrecht por força das investigações em curso da Operação Lava Jato. 
Em especial, mencionou a preocupação de Marcelo Odebrecht com a Odebrecht 
Agroindustrial, pois não era uma empresa exitosa e ainda estava enfrentando uma 
árdua e difícil negociação com o Banco do Brasil para viabilizar o financiamento da 
atual safra. 
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Diante do tema, André Gustavo relatou ao colaborador possuir 
boa relação profissional com Aldemir Bendine, e que poderia tentar se informar 
sobre o assunto para, em seguida, voltar a discutir com Fernando Reis sobre possível 
solução.  

 
Dirigindo-se a Aldemir Bendine, André Gustavo narrou ter 

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

 
À título de resposta e de forma muito profissional, Aldemir 

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

 

Desta forma, o mais interessante para a empresa seria evitar 
estas tentativas “por cima” e realizar uma aproximação entre sua equipe técnica e o 
corpo técnico do Banco do Brasil, para que, alinhados, o procedimento burocrático 
pudesse ser mais ágil. Em outras palavras, o Requerente identificou que não havia má 
vontade do Banco do Brasil em liberar a verba, mais sim que o rigor técnico de análise 
da proposta não seria substituído por ordens superiores.  

     
André Gustavo então solicitou que Aldemir Bendine se 

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

 
Pela prestação dos serviços, o Requerente e Fernando Reis 

pactuaram, após negociar, uma remuneração ad exitum de 1% do contrato da 
Odebrecht Agroindustrial com o Banco do Brasil, ou seja, 17 milhões de reais. 
Todavia, mesmo antes de Bendine deixar o cargo no Banco do Brasil e se tornar 
Presidente da Petrobrás, o Requerente identificou que a Odebrecht não reconhecia 
que o andamento dos trâmites estava relacionado aos serviços prestados, tendo em 
vista ter sido necessário, de toda forma, enfrentar a área técnica do Banco do Brasil 
– trâmite descrito como inevitável pelo próprio Aldemir Bendine. 

 
A negativa de reconhecimento dos serviços de consultoria 

prestados gerou conflitos em torno do tema, e o Requerente passou a insistir no 
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pagamento, conforme destacou o próprio Marcelo Odebrecht em seu Depoimento 
de Colaboração. Por outro lado, o Requerente pressionava o próprio Fernando Reis, 
pois, em seu entendimento, foi a pessoa com a qual pactuou a consultoria em tela. 

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

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

mostrar mais flexível sobre o tema, destacando que havia passado o réveillon entre 
2014 e 2015 esquiando com Marcelo Odebrecht no Colorado e, sem transmitir ao 
Requerente qualquer informação ou expectativa de que Aldemir Bendine 
poderia ser lotado como Presidente da Petrobrás, Fernando Reis descreveu que 
Marcelo Odebrecht estaria sensibilizado a cumprir com os termos da contratação 
pela consultoria do Requerente, cumprindo a palavra do executivo Fernando Reis.  

 
No ponto, impende destacar que o Requerente não tinha – nem 

em potencial – a noção de que Aldemir Bendine pudesse ser deslocado para a 
presidência da Petrobrás. Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, 
André Gustavo afirma que “olhando as delações o declarante percebeu que FERNANDO 
REIS e MARCELO ODEBRECHT decidiram pagar o depoente olhando a perspectiva futura 
para o cargo que o BENDINE iria ocupar - Presidente da Petrobrás; QUE de alguma forma 
MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS deveriam ter informações privilegiadas 
oriundas de suas relações políticas” (anexo 51 da denúncia). 

 
Após deixarem o Requerente aguardando ainda algum tempo, 

no final de fevereiro de 2015, Fernando Reis sinalizou que, embora tivesse acertado 
o valor de 1% do contrato com a Odebrecht Agroindustrial (17 milhões), Marcelo 
Odebrecht apenas estava disposto a pagar 3.000.000,00 (três milhões de reais).  

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

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

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

Requerente requereu a Fernando Reis que houvesse a formalização através de 
contrato, porém, o assunto também foi sendo postergado e, apenas no início de 
março de 2015, Fernando Reis autorizou a emissão de uma nota fiscal em 
favor da Odebrecht Ambiental com o histórico de serviço descrito como 
“planejamento”, no valor de R$ 4.112.500,00 (cf. primeira Nota Fiscal cancelada, 
colacionada ao anexo 57 da denúncia).  
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Porém, na sequência, o executivo afirmou que não poderia 
efetuar o pagamento com o histórico descrito, requerendo o cancelamento e a 
remissão da nota fiscal, para que constasse a descrição de serviços de consultoria, 
tendo como objetivo a integração das marcas das 108 companhias que integram o 
campo ambiental.  

 
O Requerente então cancelou a primeira nota fiscal e destacou 

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

 
Porém, no mesmo dia, Fernando Reis solicitou o cancelamento 

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

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

fiscal e, mais uma vez, demonstrou o seu desconforto em receber o dinheiro desta 
forma, obtendo a mesma resposta anterior: ou aceitava o pagamento em espécie, ou 
não seria possível efetuá-lo (cf. segunda Nota Fiscal cancelada, colacionada ao anexo 
57 da denúncia).  

 
Diante da imposição do pagamento em espécie e por não 

mais subsistirem os custos com impostos, o valor a ser pago pela Odebrecht 
cairia de R$ 4.112.500,00 (custo com os impostos incluídos) para R$ 3.000.000,00 
(livre de impostos), e o Requerente se viu, mais uma vez, obrigado a aceitar a 
imposição.   

 
Desta forma, o pagamento se concretizou em três parcelas de 

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

 
Importa narrar que durante este período o Requerente foi à 

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

 
Prontamente, André Gustavo ligou para Aldemir Bendine e 

este atendeu ao pedido do Requerente de passar em sua residência, por 15 minutos.  
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Ao chegar, Aldemir Bendine foi surpreendido pela presença de Fernando Reis e 
Marcelo Odebrecht – que já estavam lá há pelo menos 30 minutos. Marcelo então 
agradeceu a inaugurou uma conversa demonstrando sua preocupação com o delicado 
momento das empresas relacionadas à Operação Lava Jato, pedindo calma e 
serenidade. A esta altura, rememore-se, Aldemir Bendine efetivamente já era 
Presidente da Petrobrás.  

 
Independentemente do mérito de eventual instrução acerca dos 

esclarecimentos fáticos, desde já, resta claro que o Requerente jamais colocou em 
pauta qualquer temática ou intermediação com base na posição ocupada por Bendine 
de Presidente da Petrobrás. Muito pelo contrário, a consultoria prestada pelo 
Requerente ocorreu de forma restrita a questões no âmbito do Banco do Brasil, e 
esteve relacionada à necessidade de alinhamento técnico entre as equipes desta 
instituição e da Odebrecht, para fins de liberação do crédito da Odebrecht 
Agroindustrial.  

 
Esta foi justamente a contribuição, na qualidade de consultor, 

ofertada pelo Requerente – e em momento algum Fernando Reis lhe comunicou que 
a sua atuação tinha sido desnecessária ou falha. Após identificar a problemática e o 
porquê de o empréstimo não ser liberado na celeridade esperada pela Odebrecht, a 
empresa pôde modificar a abordagem junto ao Banco do Brasil e finalmente ver a 
liberação ser efetivada.  

 
Portanto, o fato de ter sido necessário cumprir rigorosamente 

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

 
Em outras palavras, a consultoria do Requerente não 

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

 
Em verdade, trata-se de um motivo íntimo dos colaboradores 

afirmar que cumpriram o acordo apenas porque Aldemir Bendine foi conduzido à 
presidência da Petrobrás, sobretudo com o intuito evitar ter qualquer “dívida” 
decorrente da consultoria prestada por André Gustavo, o que justifica o fato de o 
pagamento ter sido efetuado já depois da saída daquele executivo do Banco do Brasil, 
mesmo diante de inúmeras cobranças por parte do Requerente. 



 

                                                21 

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

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

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

   
Além disso, deve-se consignar que absolutamente todas as 

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

 
Chama a atenção, portanto, que mesmo após descreverem 

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

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

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

 
Inclusive, embora os colaboradores mencionem que a 

realização do pagamento buscava estabelecer uma “boa relação” com Aldemir 
Bendine, tal assertiva se mostra extremamente contraditória. Ora, aduzem os 
Colaboradores que era “inútil” o pagamento a André Gustavo pelos serviços de 
consultoria prestados no caso da Odebrecht Agroindustrial (mesmo tendo havido o 
direcionamento para a solução técnica do tema, com a efetiva liberação do recurso), 
mas insistem que realizaram o pagamento a Aldemir Bendine apenas por 
ocupar o cargo de Presidente da Petrobrás (sem qualquer contrapartida definida 
e efetivamente executada?).  
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Também chama a atenção o fato de os Colaboradores não 
mencionarem, em momento algum, que os valores foram direcionados por André 
Gustavo a Aldemir Bendine. Ora, se os pagamentos foram realizados pela 
qualidade deste último de Presidente da Petrobrás, seria natural que os 
executivos se certificassem de que os valores repassados ao Requerente 
efetivamente chegariam ao destino final, inclusive negociando a forma de 
pagamento com Aldemir Bendine – o que, do próprio discurso dos 
colaboradores, extrai-se que nunca ocorreu.  

 
Repita-se que, inclusive, um dos motivos para a prisão 

preventiva nos autos seria a ausência de rastreamento final do dinheiro, malgrado se 
tenha realizado a quebra de sigilo bancário dos investigados. Ou seja, não se 
demonstrou nos autos que os valores recebidos pelo Requerente foram repassados a 
Aldemir Bendine. Tal fato se dá porque o repasse nunca ocorreu, visto que o dinheiro 
era devido a André Gustavo, em face dos serviços de consultoria prestados, e não a 
Aldemir Bendine à título de propina. 

 
Inclusive, em seu depoimento perante a autoridade policial, o 

Requerente esclareceu que, dos três milhões recebidos, utilizou uma parte do 
montante para liquidar um mútuo declarado em seu imposto de renda, enquanto o 
restante foi absorvido em despesas pessoais, inclusive na manutenção da estrutura 
de imóveis que possui.  

 
E não se cogite que a atividade de consultoria do Requerente 

estivesse restrita a uma atuação de fachada, pois possui empresa especialmente 
constituída para esta finalidade, que já prestou serviços para AMBAR, TRIUNFO, 
AMAL etc., conforme os respectivos contratos (conforme evento 82 dos autos nº 
5030176-78.2017.4.04.7000).  

 
Como conclusão, é preciso reforçar que o contexto fático 

exposto pela própria denúncia não se mostra justificativa concreta para a cisão dos 
fatos em dois blocos de corrupção em momentos distintos, apenas para justificar a 
inclusão dos fatos no âmbito da Operação Lava Jato, conforme aprofundado em 
sede de exceção de incompetência.   

 
De toda forma, acaso não seja declinada a competência do Juízo 

– reconhecendo o contexto fático conforme exposto pelos colaboradores – mostrar-
se-ia necessário anular o acordo de colaboração por eles celebrado, por terem, na 
visão do órgão ministerial, ocultado fatos delitivos, quais sejam, (I) a suposta 
“segunda solicitação” de valores por André Gustavo e (II) o oferecimento de 03 
milhões de reais como modalidade bilateral de corrupção relacionada a este segundo 
requerimento.  
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Afinal, os colaboradores simplesmente não narraram o 
contexto supostamente delitivo da forma como apresentado na denúncia, tendo se 
referido a uma única solicitação de vantagem supostamente indevida, e à posterior 
insistência por parte de André Gustavo no pagamento desta mesma solicitação, o 
que corresponde a ato único de suposta corrupção.  

 
 
5. QUANTO AOS SUPOSTOS DELITOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 
FATOS 04, 05 E 06. INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AOS 
REQUISITOS DO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.  
 

No ponto, o MPF indica dois blocos de crimes de lavagem de 
dinheiro, os quais corresponderiam a delitos antecedentes distintos:   

 
(I) crimes antecedentes relacionados ao cerne da 

Operação Lava Jato, quais sejam, cartel, fraude às licitações, corrupção, lavagem de 
ativos e organização criminosa, todos praticados no contexto de contratos celebrados 
por empreiteiras com a Petrobras; Segundo a narrativa ministerial, a partir do 
proveito obtido com a prática criminosa de cartel e fraude a licitações, é que a 
Odebrecht gerou lucros e também caixa para realizar pagamento de valores à título 
de propina a empregados públicos da Petrobras e a terceiros, de maneira dissimulada.  

 
(II) crimes relacionados diretamente ao caso concreto, 

quais sejam, os delitos de corrupção narrados como FATO 02 e FATO 03, que 
teriam ensejado o pagamento de 03 milhões de reais da Odebrecht para Aldemir 
Bendine, por intermédio de André Gustavo.     

 
Neste contexto, o MPF indica que no âmbito dos crimes 

relacionados à Operação Lava Jato havia o funcionamento de organizações 
criminosas que se inter-relacionavam e, especificamente em relação à Odebrecht, 
narrou a criação de um departamento especificamente voltado para gerir os valores 
fruto dos crimes praticados, o chamado Setor de Operações Estruturadas, que teria 
sido, no caso concreto, responsável por realizar o repasse a Aldemir Bendine 
decorrente de crimes de corrupção específicos.  

 
Feitos tais esclarecimentos acerca dos crimes antecedentes, o 

MPF narra que a utilização deste Setor para realizar o pagamento de 03 milhões de 
reais ao Requerente, em três parcelas recebidas em espécie, consistiria no 
cometimento por três vezes do crime de lavagem de dinheiro (FATO 04), 
contabilizando cada uma das parcelas recebidas, respectivamente, nas datas de 17 de 
junho de 2015, 24 de junho de 2015 e 1º de julho de 2015.  

 
No ponto, é preciso desde já demonstrar haver uma confusão 

entre o exaurimento do suposto crime de corrupção (pagamento) e a própria lavagem 
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de dinheiro, de maneira que a narrativa acusatória já configura patente violação ao 
princípio do ne bis in idem.  

 
Afinal, para aqueles que não participaram do cometimento dos 

supostos delitos de cartel e fraude a licitação, em verdade, apenas se deveria 
considerar o ato do pagamento como exaurimento do crime de corrupção (FATO 
02 e FATO 03), e não como fatos autônomos de lavagem de dinheiro, afinal, o 
pagamento supostamente à título de propina se configura como um post factum 
impunível.   

 
E ainda que se considere não se tratar de mero exaurimento do 

suposto crime de corrupção (FATO 02 e FATO 03), não há absolutamente 
nenhuma descrição na denúncia afirmando como é possível que a autoria deste 
pretenso branqueamento de capitais seja imputada ao Requerente.  

 
Afinal de contas, conforme já mencionado, este não escolheu 

receber qualquer valor em espécie, muito menos através do Setor de Operações 
Estruturadas. Não era possível nem mesmo exigir que tivesse a consciência de 
que estava recebendo o dinheiro de um setor desta natureza, internamente 
organizado pela empresa, e, embora a denúncia afirme que este procedimento 
foi “ajustado” entre Marcelo Odebrecht, Fernando Reis, Aldemir Bendine, 
André Gustavo e Antônio Carlos, não apresenta provas para sustentar a 
colocação.  

 
Muito pelo contrário, nem os próprios colaboradores 

descrevem que André Gustavo tivesse qualquer ciência da origem dos valores 
ou da existência do aludido setor. Ora, até mesmo o nome do funcionário 
responsável por repassar as senhas a André Gustavo foi ocultado pelo colaborador 
Fernando Reis, ao descrever a reunião em que apenas os dois estiveram presentes: 
“FR: só ele e eu. Nessa reunião eu pedi que entrasse o Eduardo Barbosa, essa minha pessoa, mas 
o apresentei com Ayrton, inclusive, para que um não soubesse quem o outro 
era”.  

 
Diante disso, naquele momento, o Requerente no máximo 

poderia ter consciência (elemento subjetivo do dolo) de estar cometendo crime de 
sonegação fiscal por receber os valores em espécie, sendo impossível presumir que 
pudesse correlacionar os valores à origem supostamente ilícita em crimes praticados 
no contexto da Operação Lava Jato.  

 
Outro ponto a ser destacado reside no fato de André Gustavo 

não ter tido absolutamente nenhum contato com Álvaro Novis, citado pela 
denúncia como um dos operadores que davam suporte às operações financeiras da 
Odebrecht. Ou seja, o Requerente não integrava – nem potencialmente poderia ter 
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consciência – do aparato financeiro utilizado pela Odebrecht para realizar os 
pagamentos, pois isso não lhe foi explicado.  

 
Portanto, ainda que se tipifique como lavagem de dinheiro, o 

fato de o pagamento ter sido realizado através de setor específico da Odebrecht 
apenas pode ser imputado aos próprios criadores e gestores deste 
departamento, de maneira que imputar ato de lavagem de dinheiro ao Requerente 
por este motivo se mostra patente excesso acusatório.  

 
Todavia, além dos crimes relacionados a uma visão mais ampla 

da Operação Lava Jato (cartel, fraude à licitação etc), o MPF também menciona os 
delitos de corrupção ativa e passiva (FATO 02 e FATO 03) como antecedentes à 
lavagem de ativos no caso concreto, pois teria se mostrado necessário ocultar e 
dissimular a origem e a natureza dos valores supostamente repassados, na visão 
ministerial, à título de propina para Aldemir Bendine, através de André Gustavo.   

 
Em verdade, conforme André Gustavo esclareceu em seu 

depoimento nos presentes autos (anexo 51 da denúncia), ele recebeu os 03 milhões 
de reais à título de consultoria e para si mesmo, não tendo repassado os valores 
a Aldemir Bendine.  

 
Porém, a denúncia descreveu uma conta-corrente de propina 

existente entre eles (FATO 05), através da qual teria sido realizado o  pagamento de 
USD 9.854,00 para cobrir despesas de hospedagem e turismo de Aldemir Bendine e 
família.  

 
Segundo a acusação, o fato corresponderia ao cometimento do 

crime de lavagem de dinheiro por uma vez, pois os pagamentos destas despesas 
teriam ocorrido de maneira “sub-reptícia”.   

 
De início, não se pode cogitar que o MPF tenha demonstrado 

a existência de uma conta-corrente de propina entre o Requerente e o ex-diretor da 
Petrobras apenas com base em poucos encontros entre eles e no suposto pagamento 
de estadia em hotel em Nova York, afinal de contas, estas alegações acusatórias não 
atendem à necessidade de se comprovar que o valor recebido por André Gustavo 
(03 milhões de reais) foi dirigido e transferido a Aldemir Bendine porque se tratava 
do pagamento de propina em virtude do cargo por este ocupado.  

 
Não se olvide terem sido efetivadas diversas medidas cautelares 

nos presentes autos (quebra de sigilo bancário e fiscal, telefônico e telemático etc), e, 
em absolutamente nenhum momento, identifica-se ou se descreve que os 03 milhões 
foram repassados a Aldemir Bendine. Os colaboradores também não o afirmam, 
tendo apenas descrito a realização dos pagamentos ao próprio André Gustavo.  
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Na sequência, o fato de o Requerente ter retificado seu 
imposto de renda e realizado o recolhimento de impostos também foi 
invocado pelo MPF como três atos de lavagem de dinheiro, reunidos na 
descrição do FATO 06.  

 
A acusação indica que, de maneira previamente ajustada junto 

a Aldemir Bendine e Antônio Carlos e com a finalidade de ocultar e dissimular a 
origem dos 03 milhões de reais recebidos da Odebrecht, André Gustavo teria 
retificado sua Declaração de Imposto de Renda, a pretexto de ter efetuado um 
contrato de consultoria com a Odebrecht Ambiental.  

 
Primeiramente, o MPF não apresentou qualquer prova de 

que houve prévio ajuste com Aldemir Bendine e Antônio Carlos para o Requerente 
ter tomado a decisão de declarar os valores. Pelo contrário, conforme explicou em 
seu depoimento (anexo 51 da denúncia), André Gustavo foi aconselhado a proceder 
desta forma por advogado tributarista, e jamais pode se interpretar, sem qualquer 
prova, de que uma retificação de cunho pessoal decorreu de conluio entre os 
acusados.  

 
O órgão acusatório, em verdade, utiliza esta linha de intelecção 

para levianamente afirmar ter havido “combinação de versões” acerca dos fatos, 
conforme o seguinte trecho:  

 
De se ver que, nos ajustes para solicitação e aceitação de vantagem indevida, ANDRÉ 
GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE, em conjunto com FERNANDO REIS e 
MARCELO ODEBRECHT, já haviam concertado versões para caso os fatos 
fossem descortinados pelas autoridades, valendo notar que, no próprio dia 
05/03/2015, data de emissão das notas fiscais da MP MARKETING que 
contemplavam inexistente serviço 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. 

 
Embora o MPF sustente que a produção de notas fiscais tenha 

sido oriunda de uma combinação que incluía Fernando Reis e Marcelo Odebrecht, é 
preciso frisar que tais colaboradores não mencionaram em nenhum momento as 
notas fiscais.  

Por outro lado, o pagamento dos impostos sobre o valor não 
tem, em absoluto, o condão de omitir ou dissimular a origem dos valores, mas única 
e exclusivamente de evitar eventual imputação de sonegação fiscal, mesmo porque 
as notas fiscais foram canceladas no mesmo dia de sua produção.  

 
Por fim, ainda que se cogite tratar de ato de lavagem de 

dinheiro, há claro excesso acusatório ao apontar o cometimento do delito por 03 
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vezes, pois a retificação da declaração ocorreu de forma única e, portanto, deveria 
ser tratada como crime único.  
 
6. QUANTO AO TIPO PENAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FATO 
07. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TIPO 
PENAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.  
 

A denúncia sustenta que “ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ 
GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS integraram organização criminosa preexistente 
estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, capitaneada na ODEBRECHT por 
MARCELO ODEBRECHT, com o objetivo de obter vantagens indevidas, mediante a prática 
de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. Na ocasião, 
ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS valeram-se do 
cargo de Presidente da PETROBRAS, então ocupado por ALDEMIR BENDINE (FATO 
07)”. 

 
Em resumo, o MPF sustenta que o Requerente integraria a 

macro organização criminosa relacionada à Operação Lava Jato e relata toda a 
formatação e modo de funcionamento desta, através da qual se manteve um esquema 
de cartel, fraudes à licitação, corrupção etc.  

 
Neste contexto, estariam presentes (I) organizações criminosas 

empresariais e (II) organizações criminosas financeiras, e Aldemir Bendine, segundo 
a acusação, teria aderido à organização criminosa da empreiteira ODEBRECHT 
S/A, capitaneada por Marcelo Odebrecht para a prática de novos delitos de 
corrupção e lavagem de ativos, quando a Lava Jato já se encontrava em andamento 
e com o objetivo de receber vantagens indevidas.  

 
Quanto ao Requerente, sustenta que “Em conjunto com 

ALDEMIR BENDINE, também aderiram à organização criminosa da ODEBRECHT 
S/A ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, os quais, na condição de operadores 
financeiros, foram responsáveis por operacionalizar o recebimento de vantagens indevidas pagas pelo 
Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT em favor de ALDEMIR BENDINE, 
bem como promover a lavagem de ativos em favor do então Presidente da PETROBRAS. Na 
divisão de tarefas, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS se 
incumbiram do recebimento das vantagens indevidas e da lavagem de ativos 
em favor de ALDEMIR BENDINE, sendo inclusive responsáveis por se 
relacionarem com o Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT para 
a prática dos crimes”.  

 

E conclui: “Nesse contexto, MARCELO ODEBRECHT, 
FERNANDO REIS, ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE, também 
ajustados com ANTÔNIO CARLOS, logo que cientes que BENDINE assumiria a 
Presidência da PETROBRAS, efetuaram uma série de encontros e ligações para acerto de vantagens 
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indevidas, lavagem de ativos, pautas de assuntos de especial interesse da ODEBRECHT na 
PETROBRAS, já descritos nesta denúncia, consubstanciando tais atos criminosos na integração 
pessoal de ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS à 
organização criminosa capitaneada, no âmbito da ODEBRECHT, por MARCELO 
ODEBRECHT”.  

 
Conforme já abordado nos tópicos anteriores, é preciso 

reforçar que a participação do Requerente nos fatos se desenvolveu de forma lícita, 
mediante a prestação de consultoria.  

 
Ademais, como é do conhecimento de V. Exa., são exigências 

do tipo penal do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/133: (1) quatro ou mais pessoas (2) 
associadas (3) em uma estrutura ordenada e com (4) divisão de tarefas, ainda é preciso 
que elas tenham o (5) objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, (6) mediante a prática de infrações penais com penas 
superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Basicamente, é necessária a 
existência de animus associativo regrado pelo intuito de obter vantagem utilizando-se 
como meio para tanto a prática de crimes graves indeterminados. 

 
Por conseguinte, já é possível concluir que não é qualquer 

associação de pessoas que configura, necessariamente, o delito de 
organização criminosa. Há vários requisitos constitutivos que devem ser 
preenchidos cumulativamente para que se satisfaça o tipo penal em comento – 
como se infere do próprio conceito legal supracitado.  

 
Para demonstrar o alegado, interessante invocar o histórico 

julgamento dos embargos infringentes na AP nº 470-DF/STF (Mensalão). O voto 
prevalecente do Revisor, Ministro Ricardo Lewandowski, é de suma importância para 
demonstrar a impossibilidade de se cogitar, no caso concreto, a existência dos 
requisitos do delito de organização criminosa, muito parecidos com os do antigo 
crime de formação de quadrilha. Os embargos infringentes foram providos, por 
maioria, pelo plenário do STF, nos termos abaixo colacionados:  
 

18/10/2012 PLENÁRIO  
AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS  
VOTO  
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR):  
ITEM II – FORMAÇÃO DE QUADRILHA  
(...) 

                                           
3 Art. 1o  Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 
infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 
§ 1o  Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 
(quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 
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Senhor Presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência e aos eminentes Pares que me 
impressionei vivamente, com os argumentos da eminente Ministra Rosa Weber e da não 
menos eminente Ministra Cármen Lúcia, com os argumentos que proferiram quando do 
julgamento do item VI da denúncia.  
Eu tive o cuidado, embora eu não tenha recebido o voto, de assistir, várias vezes, ao vídeo 
do julgamento, não só logo depois da sessão, mas ao longo das últimas semanas, e pude 
transcrever aquilo que, ao meu ver, parece essencial das doutas ponderações que foram 
veiculadas por essas duas eminentes Juízas. A experimentadíssima Ministra Rosa Weber, 
juíza há mais de três décadas, a nossa professora publicista Cármen Lúcia, que, a meu ver, 
contribuíram de forma muito significativa para o debate teórico – e nós estamos muitos 
preocupados com as balizas teóricas, no que tange à configuração precisa, do ponto de 
vista jurídico, dos tipos penais que estamos analisando no julgamento da Ação Penal 470, 
sobretudo quanto à repercussão dele em outras esferas do Poder Judiciário.  
Daí porque o cuidado com o que nós estamos analisando, por exemplo, a questão da 
lavagem de dinheiro, essa figura típica penal que, hoje, no mundo globalizado, é 
extremamente importante, muito impactante, que pode levar a consequências graves no 
que toca a higidez do sistema financeiro, do sistema econômico.  
 
Então, dos argumentos de Suas Excelências eu pincei o seguinte: primeiro, o que diz a 
Ministra Rosa Weber:  
 

‘o tipo penal do artigo 288 do Código Penal, que é o delito de formação de quadrilha 
ou bando, tem como bem jurídico tutelado a paz pública. E digo, ainda, da ótica 
enfatizada por Hungria, que não é a paz pública no sentido material - vale dizer -, a 
perturbação da paz pública em si, mas a situação de alarma no seio da coletividade, isto 
é, a quebra do sentimento geral de tranquilidade e de sossego, de paz, que corresponde 
à confiança na continuidade normal da ordem jurídico-constitucional.’  

 
E diz mais Sua Excelência, na sequência:  
 

‘O que pretende a regra de proibição, na minha compreensão, é evitar a conduta que 
viabiliza sociedades montadas para o crime, e é o caso de grupos reunidos para assaltar, 
furtar, falsificar, sequestrar e extorquir. Pelo modo mais diverso e imprevisto, a decisão 
dos que se reúnem em bando ou quadrilha, na minha compreensão, é sobreviver à base 
dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas.’  

 
Então, diz a Ministra Rosa Weber, que o escopo, o objetivo fundamental da quadrilha que 
se forma nos termos do artigo 288, é – pelo menos, segundo compreendi - sobreviver à 
base dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas. Continua Sua Excelência: 
  

‘Organizada essa sociedade criminosa, já estará consumado o delito de bando, porque 
afetado o bem jurídico tutelado pela norma, que é a paz pública. Pode não haver sequer 
início de uma outra ação delituosa e já estará consumado o delito. Essa previsão legal, 
todavia, Senhor Presidente - diz ela ou disse ela na ocasião -, entendo, não se ajusta às 
hipóteses de coautoria.’  

 
Essa é uma questão teórica da mais alta significância, Senhor Presidente. A convivência 
da quadrilha com a coautoria não é automática.  
É preciso que se façam as distinções, de maneira tecnicamente apurada, para que 
se possa ir além de uma série de crimes cometidos em coautoria, na forma do artigo 
29 do Código Penal, para ingressarmos numa figura mais grave, ou conjugada 
àquela primeira, que é justamente a formação de quadrilha ou bando a que alude 
o artigo 288 do Código Penal.  
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E prossegue:  
 

‘Essa previsão legal não se ajusta às hipóteses de coautoria com mais de três agentes 
para a prática de crimes previamente combinados. Nesse âmbito de decisão plural, 
inclusive identifica-se uma agravante genérica, conforme o artigo 62, I, do Código 
Penal, ou até mesmo uma qualificadora, como acontece no furto, no artigo 155, § 4º, 
IV, do Código Penal.  
Quadrilha, na minha compreensão, observado o tipo penal do artigo 288, é a estrutura 
da societas sceleris que causa perigo por si mesma para a sociedade. Nada tem a ver com 
concurso de agentes que irão responder pelos crimes visados, eventualmente com a 
pena agravada pela simples convenção plural de criminosos, e ficando os agentes na 
mera fase de preparação, sequer crime haverá nesse caso.  
Portanto, a indeterminação da prática de crimes na ação final é, a meu juízo, a 
diferenciação de bando e concurso de agentes pura e simples.’  

 
Portanto, é a indeterminação da prática de crimes na ação final que diferencia a 
quadrilha do concurso de agentes.  
É dizer, não é a prática de dois ou mais crimes praticados em coautoria, que vai 
caracterizar o bando ou quadrilha. É preciso que haja uma conjunção permanente 
com um acordo subjetivo de vontades para praticar uma série indeterminada de 
crimes, como diz a Ministra, numa tese que é - já vou adiantar - muito pacífica na 
doutrina e até na jurisprudência.  
 
Continua Sua Excelência:  
 

‘Só concluindo que os fatos, as condutas, a situação e a organização imputados na 
denúncia como identificadora do crime ou quadrilha, a meu juízo, assim não se 
qualifica. Não vislumbro prova sequer da prática desse crime; digo, por outras palavras, 
que não vislumbro associação dos acusados para delinquir, como disse, para praticar 
indeterminadamente crimes. Entendo que houve aqui mera coautoria, ainda que 
envolvendo a prática de vários crimes.  
Por isso, eu absolvo todos os acusados da imputação no item VI do crime de quadrilha, 
sem prejuízo da condenação pelos demais crimes praticados’.  

 
Na sequência, a nossa Ministra e doutrinadora, professora Cármen Lúcia, ao acompanhar 
a divergência iniciada pela Ministra Rosa Weber, asseverou o seguinte - no meu ponto de 
vista, de forma tecnicamente impecável:  
 

‘O que caracteriza o crime de quadrilha é o estabelecimento com liame permanente 
voltado à prática de crimes em geral e nem se precisaria cometer algum crime para se 
ter, eventualmente, o cometimento do crime de quadrilha.  
O que houve aqui foi a reunião de pessoas para práticas criminosas, mas essas práticas 
eram diferenciadas e não tinham como objetivo senão a busca de vantagens indevidas, 
para suprir interesses específicos dos respectivos réus e não colocarem em risco a 
incolumidade pública ou a paz social, que é exatamente o objeto, é o bem tutelado pelo 
artigo 288 do Código Penal, é a incolumidade pública ou a paz social.’  

 
Então, nós precisamos verificar se essa quadrilha que o Ministério Público imputa 
aos réus tinha ou não este escopo: colocar em risco a incolumidade pública ou a 
paz social; ou se, simplesmente, houve um concurso de agentes, conforme o art. 
29 do Código Penal, para praticar alguns crimes pelos quais, aliás, estão 
respondendo e muitos estão sendo condenados. (...) 
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Note-se que há mais uma característica – também aventada pelas duas ilustres Ministras: 
o fulcro, o objeto, o bem jurídico tutelado pelo artigo 288 do Código Penal é justamente 
a paz pública. Para se ter como configurado esse tipo penal, é preciso verificar, assim, se a 
conduta dos réus que foram incluídos nesta Ação Penal 470 teve estas características: a 
prática de uma série de crimes indeterminados; uma conjunção de pessoas interligadas 
por um mesmo interesse, portanto, subjetivamente; e se realmente - a menos que se 
entenda de forma muito lata – houve uma ameaça à paz pública. (...) 
 
Eu gostaria, Senhor Presidente, em rápidas palavras, recuperar aquilo que eu assentei, com 
uma tintura levemente diferenciada, quando do recebimento da denúncia.  
 
No âmbito penal vigora o princípio da estrita legalidade, assim como do Direito 
Administrativo. Vossa Excelência, Senhor Presidente, que é um administrativista de escola, 
também sabe que, no Direito Penal, tal como no Direito Administrativo, rege o princípio 
não da legalidade, mas da estrita legalidade ou da taxatividade, que ultrapassa o conceito 
da mera legalidade, que vigora em outros campos do Direito, em que não se coloca em 
jogo o maior bem do ser humano após a vida, que é exatamente a liberdade, Senhor 
Presidente. Isso significa que o comportamento apenável deve ser típico, ou seja, deve 
estar prévia e minuciosamente descrito na lei, em consonância com o conhecido brocardo 
nullum crimen, nulla poena sine lege, segundo o qual não há crime nem pena, sem expressa 
previsão legal, segundo, aliás, consigna o artigo 5º, inciso XXXIV, da nossa Constituição 
Federal.  
 
Nas palavras lapidares do grande jurista Luigi Ferrajoli: 
 

‘o tipo penal deve ser previsto expressamente em lei mediante fórmulas precisas e 
unívocas e devem consistir não em qualidades ou condições pessoais do agente, mas 
em fatos ou comportamentos exteriores empiricamente relevantes e prováveis.’  

 
Então, não é a condição do agente que vai determinar a sua inclusão num determinado 
tipo penal, mas é o plexo de atos ocorrentes no mundo fenomenológico que vai permitir 
a subsunção desses fatos à norma, sempre taxativa, que é a norma penal.  
No campo criminal, pois, tendo em conta a gravidade das sanções que alberga, não se 
admitem generalizações nem aproximações para enquadrar determinado comportamento 
na norma definidora de um ilícito, como também não se aceita a chamada analogia in malam 
partem, ficando, neste campo, vedada qualquer adequação típica por semelhança. É dizer, 
ou o comportamento é típico, ou não é típico; ou se enquadra nos estritos termos da lei, 
ou não se enquadra. (...) 
 
A imputação constante do item II da denúncia refere-se ao delito de formação de quadrilha 
ou bando, cujo tipo encontra-se descrito no art. 288 do Código Penal, a saber: 
‘Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim e cometer crimes.’  
 
Desse modo, tal figura típica não se confunde com o concurso de agentes, nem mesmo 
quando os delitos são praticados reiteradamente, em continuidade delitiva, como, 
a propósito, já advertia o próprio Hungria, para o qual:  
 

‘Não é de confundir-se uma coisa com outra ainda no caso em que a coparticipação 
ocorra em crime continuado, pois, mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável 
entre os coautores.’[2] - [2] HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 2ª ed. 
vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 178, grifos no original.  

 
Sendo crime complexo, plurissubjetivo, perpetrado necessariamente por vários 
autores, assemelha-se aos delitos societários, para cuja persecução penal se exige 
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a descrição da conduta, penalmente relevante, de cada um dos autores, não 
bastando, para caracterizá-lo, mera narrativa genérica.  
 
Porque, quando se trata de um crime societário, é mais difícil individualizar as condutas, 
mas não é impossível, sob pena de se imputar aos que integram uma sociedade uma 
responsabilidade penal objetiva, que o nosso ordenamento criminal pátrio veda 
totalmente. Então, não basta para caracterizar essa conduta uma mera narrativa genérica.  
 
A existência, na denúncia, de indícios, ou mesmo de provas reveladoras da prática de 
diversos delitos, à evidência, não pode ser suficiente para a tipificação do crime de 
formação de quadrilha em todas as imputações.  
Delito autônomo que é, o crime de formação de quadrilha possui contornos 
próprios, tais como, estabilidade, permanência, número mínimo de participantes, 
liame subjetivo entre os membros, o desejo de praticar uma série indeterminada 
de crimes, etc.  
Com efeito, não basta, para a caracterização do delito de quadrilha, a simples 
coautoria em diversos crimes, de forma continuada ou em concurso material, se 
não ficar evidenciado que os coautores se associaram, de forma estável e 
permanente, para o fim de praticá-los.  
A expressão ‘quadrilha’, empregada no sentido comum, popular, leigo, da palavra – e não 
em sua acepção técnico-jurídica – e veiculada à exaustão na denúncia e nas alegações finais 
da acusação, e, consequentemente, pelos meios de comunicação, não pode, data venia, 
impor-se a esta Suprema Corte, de forma indiscriminada, para todas as imputações que 
foram assacadas pelo Ministério Público contra os réus.  
 
Na condição de guardiã máxima da Constituição, que tem como vértice axiológico a 
dignidade da pessoa humana, incumbe a esta Suprema Corte zelar para que qualquer 
pessoa possa exercer o seu direito de defesa em toda a plenitude, repelindo as acusações 
que não contenham uma imputação clara e inequívoca de um fato típico imponível a 
alguém.  
(...) 
 
Quando eu falo do Ministério Público, eu falo sempre com o devido respeito, mas 
nós, que trabalhamos na área penal, verificamos que, ultimamente, o Ministério 
Público, toda vez que apresenta uma denúncia em que crimes são praticados por 
mais de quatro agentes, automaticamente imputa aos acusados a formação de 
quadrilha. Talvez o órgão acusatório muitas vezes entenda que as penas 
resultantes de um determinado julgamento venham a ser tênues ou insatisfatórias 
para a resposta penal que o Estado deve dar aos ilícitos, então agrega à imputação 
o delito de formação de quadrilha visando ao aumento da sanção. Contudo, nós 
juízes, que trabalhamos no plano técnico, precisamos separar o joio do trigo. (...) 
 
Então, por todas essas ponderações que faço com toda a humildade, como um aprendiz 
permanente do Direito – porque ninguém jamais domina inteiramente este imenso 
domínio do saber humano e da técnica de convivência que é o Direito – concluo julgando 
improcedente a acusação de formação de quadrilha com relação a todos os réus desse item 
II e também dos réus constantes no item VI, com fundamento no artigo 386, III, do 
Código de Processo Penal”.   

 
Dos ensinamentos trazidos pelas discussões no paradigmático 

acórdão, verifica-se que, para a configuração da materialidade exigida para o 
oferecimento de denúncia, exigem-se provas (I) do dolo dos acusados de se 
associarem, ab initio, com a ilícita finalidade de praticar crimes, inclusive com 
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a delimitação temporal desta associação; (II) do efetivo liame subjetivo entre os 
membros, de se colocarem à disposição da ORCRIM (II) da permanência e 
estabilidade desta associação ao longo do tempo, diferenciando-a do concurso 
de agentes para o cometimento de crimes em concurso material/continuidade. 

 
No caso dos autos, a denúncia não se desincumbiu do ônus de 

apontar os elementos básicos necessários à prova da materialidade do delito, 
incorrendo em verdadeira inépcia material. 

 
Observe-se: não há absolutamente nenhum comentário acerca 

do dolo prévio dos acusados de se associarem, ab initio, com a finalidade de 
praticar crimes em quantidade indeterminada. Não bastasse isso, também 
não há libelo acusatório de outros elementos da tipicidade penal deste delito.  

 
Desta forma, a acusação busca subverter a lógica probatória de 

uma ORCRIM, partindo de alguns crimes, em tese cometidos por seus supostos 
integrantes, para considerar que toda e qualquer atuação daqueles indivíduos esteve 
relacionada à atuação de uma organização estável e permanente. Neste exercício, a 
acusação se esquiva de comprovar o requisito básico e imprescindível para o 
tipo penal, qual seja, a associação prévia e ab initio, com o liame e o dolo 
subjetivo de cometer crimes de forma indeterminada. 

 
De outra ponta, as diligências realizadas com a deflagração da 

Operação Cobra não permitiram concluir qualquer vínculo associativo permanente 
de André Gustavo com o âmbito de atuação ampla da Odebrecht nos assuntos da 
Operação Lava Jato (no sentido de organização criminosa de caráter empresarial, 
conforme narrativa do MPF), simplesmente porque tal relacionamento permanente 
não existe. 

 
Ainda que se cogitem delitivos os fatos de corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro anteriormente expostos, não é possível afirmar que André 
Gustavo estivesse à disposição da ORCRIM supostamente instaurada no âmbito da 
Odebrecht, para o cometimento de quaisquer crimes diversos, mediante uma 
associação estável e permanente com os executivos colaboradores ou quaisquer 
outros.  

 
Sobre o tema, importa colacionar recentíssimo posicionamento 

do Exmo. Ministro Edson Fachin, ao analisar o pedido de prisão do ex-Procurador 
da República Marcello Miller, no bojo da Ação Cautelar nº 4352/STF. Embora se 
trate de análise de requerimento por medidas cautelares, situação na qual se exige 
standard ainda menor de provas do que na denúncia, o raciocínio elaborado na decisão 
se aplica perfeitamente ao presente contexto, pois, no caso paradigma, haveria uma 
prévia associação de integrantes da JBS voltada ao cometimento de delitos, e o 
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Ministro analisou se seria possível considerar que Marcelo Miller aderiu a este grupo 
pré-existente. Observe-se:   

 
“Quanto aos colaboradores Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saud, são múltiplos 
os indícios, por eles mesmos confessados, de que integram organização voltada à 
prática sistemática de delitos contra a administração pública e lavagem de dinheiro. A 
prisão temporária, quanto a eles, como requerida pelo MPF, é medida que se impõe.  
 
No que diz respeito a Mardello Paranhos Miller, ainda que sejam consistentes os 
indícios de que pode ter praticado o delito de exploração de prestígio e até mesmo de 
obstrução às investigações, não há, por ora, elemento indiciário com a consistência 
necessária à decretação da prisão temporária, de que tenha, tal qual sustentado pelo 
Procurador-Geral da República, sido cooptado pela organização criminosa.  
 
O crime do art. 288 do Código Penal (associação criminosa que substituiu o delito de 
quadrilha ou bando), para sai configuração, exige estabilidade e permanência, 
elementos que, por ora, diante do que trouxe a este pedido o MPF, não se mostram 
presentes, para o fim de qualificar o auxílio prestado pelo então Procurador da 
República Marcelo Miller aos colaboradores como pertinência a organização 
criminosa” 

 
 
Em outras palavras, entendeu-se que o cometimento de crimes 

pontuais junto aos colaboradores não poderia, de forma automática, configurar uma 
“aderência” a grupo supostamente criminoso pré-existente. Trata-se da hipótese dos 
presentes autos, pois a narrativa da exordial denota fatos pontuais relacionados ao 
Requerente, sem qualquer ânimo de estabilidade e permanência.  

 
Muito pelo contrário, não se pode perder de vista a tônica dos 

próprios relatos dos colaboradores, que descreveram certa “insistência” e até mesmo 
descreveram cobranças do Requerente como se se tratassem de “achaque”, contexto 
no qual se torna bastante questionável que, diante de interesses tão conflitantes 
(cobrança de valores  e entendimento de que não era adequado o pagamento), cogite-
se que o Requerente tenha se colocado à disposição de eventual organização 
criminosa formada pela Odebrecht, como pretende o MPF. 

 
 
7. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO TIPO PENAL DE 
OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. FATO 08. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
DO TIPO PENAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. 
CONTRADITÓRIO E REGULAR ANÁLISE DE MÉRITO PELO JUÍZO.  

 
Ao representar pela prisão cautelar de André Gustavo, o 

Requerente, o Ministério Público Federal argumento que a juntada de documentos 
no Agravo Regimental protocolado no bojo da Pet 6646/STF, instaurada a partir de 
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Termos de Colaboração Premiada de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, 
configuraria tentativa de obstar a investigação e a instrução processual.  

 
Na denúncia, o Parquet adaptou o raciocínio para imputar mais 

um crime ao Requerente e sustenta que, após terem conhecimento de que haviam 
sido citados nas colaborações premiadas de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis e 
que as investigações relacionadas a tais crimes teriam sido remetidas à 13ª Vara 
Federal de Curitiba, “ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO 
CARLOS, ajustados entre si, adotaram medidas para embaraçar a investigação das infrações 
penais”.  

 
Assim detalhou as condutas supostamente delitivas: “No dia 24 

de abril de 2017, ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO 
CARLOS, previamente ajustados, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, 
embaraçaram a investigação de fatos relacionados à prática de infrações penais praticadas por 
organização criminosa, com a tentativa de indução do Poder Judiciário e do Ministério Público em 
erro e com o intuito de fraudar a instrução processual, mediante a juntada de documentos 
fraudulentos na PET nº 6646 (autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000 -13ª VF Curitiba). 
(FATO 08)”.  

 
Acrescenta, ainda, que, a partir da juntada destes documentos 

com o intuito de embaraçar as investigações, estes teriam ajustado uma versão dos 
fatos de que o pagamento dos valores seria decorrente da prestação de uma 
consultoria por André Gustavo à Odebrecht.  

 
A acusação é absurda, pois (I) não corresponde à verdade dos 

fatos e (II) mostra-se inepta quanto ao tipo penal do art. 2º, §1º, da Lei nº 
12.850/2013.  

 
Primeiramente porque o MPF descreveu uma conduta que 

pode ser atribuída exclusivamente a André Gustavo (juntada de documentos 
supostamente fraudulentos na Pet 6646), sem apresentar qualquer fundamento ou 
prova a justificar sua categórica afirmativa de que tal juntada contou com prévio 
ajuste junto a outros denunciados. 

 
Além disso, é preciso registrar que, ao contrário do que afirma 

o MPF, os comprovantes de arrecadação não foram “criados após ALDEMIR 
BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS tomarem ciência das 
investigações”. 

 
Para demonstrar o alegado, é preciso retroceder à instauração 

da Pet 6646/STF, a partir da colaboração premiada dos executivos da Odebrecht 
também denunciados.  
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Nestes autos, o Exmo. Ministro Edson Fachin declinou da 
competência para os fatos e remeteu as peças de informação para a 13ª Vara Federal 
de Curitiba. Contra este decisum e diante da citação ao seu nome pelos colaboradores, 
André Gustavo protocolou Agravo Regimental perante o STF, discutindo 
exclusivamente a competência para processar e julgar os fatos narrados, por força do 
momento de consumação do suposto crime de corrupção.  

 
Pela ausência de efeito suspensivo do recurso (ainda pendente 

de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal), deu-se cumprimento à determinação 
do Ministro, e as peças de informação foram remetidas à autoridade coatora. À 
ocasião, a defesa frisou, perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, a existência 
do agravo e a necessidade de se aguardar posicionamento definitivo sobre a 
competência para os fatos.  

 
Para lastrear os argumentos debatidos no agravo e demonstrar 

o contexto de cobrança dos valores junto à Odebrecht, foram colacionadas ao 
agravo duas Notas Fiscais canceladas, que o Requerente tentou emitir em 
favor da Odebrecht para formalizar os pagamentos, bem como documentos 
de recolhimento dos impostos como pessoa física sobre os valores recebidos. 

 
Com esta juntada, o Requerente buscou frisar que tentou 

formalizar sua contratação, e que o delito imputado estava cronológica e 
materialmente relacionado ao momento da suposta solicitação realizada em junho de 
2014, quando Aldemir Bendine ainda era presidente do Banco do Brasil, por força 
de crédito da Odebrecht Agroindustrial, não havendo como se estabelecer conexão 
com os delitos apurados pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.  

 
Tais documentos, portanto, estavam estritamente relacionados 

à versão dos fatos apresentada por André Gustavo, situando cronologicamente os 
fatos e buscando realizar um contraponto aos depoimentos dos colaboradores da 
Odebrecht e, nem potencialmente, poderiam configurar o delito em tela.  

 
Não obstante a patente vagueza na previsão da matéria, o tipo 

penal de obstrução de justiça previsto na Lei n. 12.850/2013 prevê os núcleos verbais 
de “embaraçar” ou “impedir” a investigação, ou seja, uma postura ativa do 
investigado, em torno do processo, no sentido de frear diligências investigativas de 
crimes cometidos no seio de organização criminosa.  

 
Ora, absolutamente nenhum ato concreto neste sentido foi 

observado nos autos, tanto é que o cumprimento das medidas cautelares foi efetivado 
pela Polícia Federal com tranquilidade, e não consta ato concreto de esforço ou 
tentativa de frear ou impedir a investigação em curso.  
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No mais, o ato de apresentação dos documentos (sem qualquer 
adulteração de suas datas ou conteúdo) ocorreu antes mesmo de haver qualquer 
investigação oficialmente instaurada para que se pudesse cogitar de obstruí-
la.   

 
Tecnicamente, deve-se tratar a menção em colaboração 

premiada como uma descoberta fortuita, ainda seria instaurado procedimento com a 
finalidade de iniciar as investigações, e a defesa se manifestou exclusivamente sobre 
a competência para processar e julgar os fatos. Em outras palavras, não se requereu 
trancamento das investigações ou qualquer tipo de exclusão do Requerente das 
apurações.  

 
Sobre a condição de sujeito ativo do crime de impedir ou 

embaraçar instrução criminal, Cezar Roberto Bitencourt e Paulo César Busato assim 
dispõem4:  

 
Sujeito Ativo pode ser qualquer pessoa, tenha ou não interesse pessoal na investigação 
que se encontra em andamento, não sento exigida nenhuma outra qualidade ou 
condição especial. Embora, pelas próprias circunstâncias, possa parecer como 
mais razoável recair a condição de sujeito ativo sobre quem é investigado, isso, 
no entanto, não é verdadeiro. 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” 

 
Ainda sobre o tipo penal, os autores expuseram a preocupação 

com a vagueza do tipo penal e do próprio conceito de embaraçar a investigação:   
 

Trata-se de um tipo penal excessivamente aberto, vago e impreciso, ensejando dúvidas 
exegéticas. Indiscutivelmente essa descrição típica é extremamente aberta e gera 
absoluta insegurança sobre quais seriam os atos ou procedimentos que poderiam 
representar, por exemplo, embaraço à investigação criminal, gerando perplexidade ao 
intérprete. Pode-se perguntar, afinal: exercer a defesa pode representar algum 
embaraço à investigação criminal capaz de tipificar esse crime? O que se 
poderia fazer para defender-se sem correr o risco de ser interpretado como 
tentativa de impedir ou embaraçar a investigação de infração penal? 

 
As preocupações são completamente pertinentes, pois, não 

custa repetir, o investigado tem o direito de se defender, ainda que sua defesa seja 
considerada um estorvo ou obstáculo à investigação, o que levou os autores a 
reforçar que o tipo penal de obstrução à justiça “não tem a pretensão de proibir o 
exercício regular de direito de qualquer cidadão, mesmo investigado”.  

 

                                           
4 BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de Organização Criminosa. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 83. 



 

                                                38 

No presente caso, a situação se torna ainda mais absurda porque 
não houve qualquer ato externo ao processo (exercício de influência, pressão, 
ameaça a testemunhas, supressão de documentos dos autos etc.), mas sim a 
apresentação de petições e documentos nos próprios autos, submetendo-os 
ao contraditório e à avaliação de mérito pelo Juízo.  

 
Atitude, portanto, típica do regular exercício de defesa 

pelo próprio Requerente. 
 
Neste sentido, os já citados autores são claros em consignar que 

o exercício de atos processuais relacionados ao direito de postular em juízo, inclusive 
por determinação do acesso à Justiça, não se encontram no âmbito de condutas que 
possam ser reputadas obstrução de justiça ou risco à instrução processual: “Com 
efeito, o acesso ao Judiciário e os direitos de ação e de defesa são 
constitucionalmente assegurados ao cidadão. A procedência ou 
improcedência de determinada demanda judicial, mesmo defensiva, é da 
natureza do processo, e o eventual insucesso da demanda não a torna, por si 
só, ilegítimo o direito de postular, ainda eu resulte, afinal, improcedente”.   

 
O raciocínio se aplica com perfeição aos presentes autos, e os 

autores prosseguem consignando que “Na verdade, impedir ou “embaraçar” tem 
efetivamente o significado de fazê-lo sem justa causa, isso é, indevidamente, 
não apenas quanto ao mérito, mas também e, principalmente, quanto ao 
modus operandi, que reflete em si mesmo um significado perturbador, 
desarrazoado, desrespeitoso, injusto e abusivo”.  

 
A juntada de petição de agravo regimental e documentos em 

anexo aos quais a defesa atribuiu determinada interpretação (mérito processual) 
definitivamente não pode ser considerada um modus operandi nefasto, injusto e 
perturbador da instrução criminal. Especialmente porque tais documentos não 
foram adulterados ou falsificados em seu conteúdo ou datas, para fins de 
apresentação em Juízo, e ficaram devidamente disponíveis no processo para 
análise meritória.  

 
Sustentar a ocorrência do crime de obstrução à justiça significa 

constranger o Requerente de expressar suas teses por meio de petições lastreadas em 
documentação idônea (mas cuja interpretação do MPF ou do Juízo é diversa), 
esvaziando por completo a incidência de princípios básicos do processo penal, 
inclusive o direito do acusado à ampla defesa e de não produzir prova contra si 
mesmo.  

 
Portanto, mediante o aconselhamento de advogado tributarista, 

conforme explicou em seu depoimento no último dia 31 de julho perante a 
Procuradoria da República em Curitiba (anexo 51 da denúncia), o Requerente apenas 
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procedeu ao recolhimento dos impostos para evitar a incursão em crime de 
sonegação fiscal, cuja punibilidade se extingue com o pagamento do tributo.  

 
Tal fato não atenta em absoluto contra a instrução criminal, 

especialmente quando não houve qualquer adulteração dos documentos, 
apresentando-os em seu inteiro teor para que o Juízo os interpretasse ou não 
como relevantes para os argumentos da defesa. Tanto não houve qualquer 
potencial violação ao andamento do processo que o MPF teceu suas 
considerações sob o exercício do contraditório, de acordo com o conteúdo 
dos documentos, e a autoridade coatora igualmente os avaliou. 

 
Portanto, não houve qualquer produção de provas 

fraudulentas (as notas foram efetivamente emitidas e canceladas à época, e os 
tributos foram efetivamente pagos sobre o valor recebido por André Gustavo), mas 
sim a apresentação de provas que a autoridade coatora simplesmente não reputou 
suficientes para afastar de imediato os discursos dos colaboradores da Odebrecht. 

 
E mesmo que o STF já tivesse analisado e dado provimento aos 

argumentos do Agravo Regimental em que foram anexados tais documentos, é certo 
que tal conclusão não geraria sequer trancamento da ação penal, mas sim e, no 
máximo, uma redistribuição ao Juízo competente. E mais: eventual remessa a Juízo 
competente sequer ocorreria por força destes documentos, mas sim pela própria 
cronologia fática apresentada pelos colaboradores da Odebrecht (!).  

 
É evidente, portanto, que a juntada desta documentação não 

tinha o objetivo (e, nem potencialmente, a capacidade) de gerar efeito jurídico no 
sentido de frear as investigações ou obstruir a Justiça, tanto que diversas medidas 
cautelares foram cumpridas normalmente pela autoridade policial mesmo após a 
aludida juntada.  

 
Concluir de maneira diversa significa impedir por 

completo o exercício do direito de defesa mediante a apresentação de 
documentos, pois, acaso tais elementos sejam posteriormente refutados como 
prova das alegações dos investigados/processados, terão se constituído como 
meio de obstrução à justiça, quando, em verdade, buscavam apenas suscitar 
a versão do investigado sobre os fatos, diversa daquela trazida pelos 
colaboradores e pela acusação.   

 
Portanto, tal conduta (juntada de documentos cujo valor 

probatório foi posteriormente refutado pelo Juízo) não representou qualquer 
potencialidade lesiva à investigação das supostas infrações penais ou óbice em 
potencial à continuidade do processo, devendo-se decretar a absolvição sumária do 
Requerente acerca deste tipo penal.  
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8. DA ADEQUADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO 
REQUERENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE 
JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA. 
 

Conforme é do conhecimento de V. Exa., no bojo da fase 
ostensiva das investigações (Operação Cobra), em 27 de julho do corrente ano, foram 
realizadas buscas e apreensões em residências e empresas relacionadas aos 
investigados Aldemir Bendine, André Gustavo Vieira e Antônio Carlos Vieira Júnior.  

 
Na mesma oportunidade, V. Exa. acatou pedido subsidiário do 

Parquet e decretou a prisão temporária dos investigados pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, fazendo consignar que a medida viabilizaria “o melhor exame dos 
pressupostos e fundamentos da preventiva após a colheita do material 
probatório na busca e apreensão e após a oitiva dos investigados” (evento 04 
dos autos nº 5030176-78.2017.4.04.7000).  

 
Em outras palavras, V. Exa. determinou que o cabimento de 

prisão preventiva ante novo requerimento do Ministério Público Federal que 
trouxesse fundamento superveniente para a cautelar extrema, a partir de uma análise 
mínima do resultado das diligências a serem realizadas na fase ostensiva das 
investigações.  

 
Afastado o sigilo dos autos, o Requerente requereu a revogação 

da prisão temporária e a não decretação de prisão preventiva, acaso houvesse novo 
requerimento ministerial neste sentido (evento 82 dos autos nº 5030176-
78.2017.4.04.7000). Nesta oportunidade, aduziu, em síntese, que os supostos fatos 
apontados pelo MPF em sua representação não eram contemporâneos ao decreto 
prisional e que não há nos autos indícios de que o Requerente estivesse obstruindo 
as investigações. 

 
Pelo contrário, o Requerente prestou todos os esclarecimentos 

relacionados aos fatos (cf. depoimento – anexo 51 da denúncia), e não havia à época 
elementos concretos que denotassem risco acaso o Requerente fosse posto em 
liberdade, como indício de fuga ou de que evadiria recursos para dificultar o 
rastreamento pelas autoridades competentes. 

 
Após as diligências da fase ostensiva da Operação Cobra, o 

MPF novamente requereu a decretação de prisão preventiva dos investigados, sem, 
contudo, trazer elementos supervenientes capazes de modificar o quadro no qual V. 
Exa. havia entendida adequada a aplicar apenas a prisão temporária. Na nova 
representação, o parquet juntou praticamente os mesmos elementos constantes da 
representação inicial por busca e apreensão e prisão, o que denota a ineficácia das 
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buscas para justificar a conversão em preventiva (evento 83 dos autos nº 5030176-
78.2017.4.04.7000).  

 
Em outras palavras, não houve elementos supervenientes 

para robustecer o pleito da preventiva naquele momento, e tampouco houve 
qualquer fato novo trazido pela denúncia para reforçar a necessidade ou a 
adequação de se manter a preventiva.  

 
Persiste a ausência de atualidade e contemporaneidade dos 

argumentos utilizados para sustentar a necessidade da preventiva, e não demonstrou 
a existência de risco atual e concreto de que o Requerente volte a incidir nos supostos 
atos delitivos narrados pelo parquet (evento 88 dos autos nº 5030176-
78.2017.4.04.7000).  

 
Ora, a solicitação de suposta vantagem indevida em tese 

intermediada pelo Requerente teria ocorrido em meados de 2014, enquanto o 
efetivo pagamento dos valores pela Odebrecht ocorreu em meados de 2015, sem 
que se tenha narrado um único fato delitivo supostamente praticado recentemente, 
ou mesmo que estivesse em vias de ser praticado. Pelo contrário, o último encontro 
entre Fernando Reis e André Gustavo narrado pela acusação teria ocorrido em março 
de 2016.   

 
A suposição de que o Requerente poderia dar 

continuidade à prática delitiva não está calcada em fatos, mas apenas na 
presunção genérica que recai sobre qualquer indivíduo quando acusado da 
prática de um delito.  

 
Observe-se que embora o MPF tenha utilizado a percha de que 

o Requerente seria um profissional da lavagem de dinheiro na representação, e o decreto 
tenha o comparado a Alberto Youssef, concluindo que, ainda em 2017, o Requerente 
teria mantido “a habitual prática de utilização de valores em espécie para lavagem de ativos” e 
apenas a prisão preventiva poderia obstar a continuação destas atividades”, não foi trazido 
nenhum elemento neste sentido pela denúncia. 

 
Ora, os relatórios do COAF outrora genericamente 

invocados na representação ministerial, sem qualquer análise mais profunda, 
não compõem sequer os argumentos da denúncia ora apresentada. Ou seja, 
mesmo colhidos todos os elementos de prova na investigação através de cautelares, 
não houve elementos supervenientes acerca do tema.  

 
Isso apenas confirma que a especulação sobre atos do 

Requerente voltados à lavagem de dinheiro não guardava relação com os fatos objeto 
da presente investigação e posterior denúncia. Isso porque tal argumento do MPF se 
baseou em fatos alheios aos presentes autos, relacionados à empresa JBS, cuja 
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investigação que sequer foi iniciada e cuja delação de seus executivos, 
especialmente na última semana, vem sendo objeto de impugnação e possível 
revisão, conforme é fato público e notório.  

 
Portanto, inviável manter a prisão preventiva do Requerente, 

quando o principal argumento utilizado (ser um operador reiteradamente 
responsável por atos de lavagem de dinheiro) é oriundo de outro acordo de 
colaboração premiada, cuja homologação das colaborações está sendo objeto 
de profunda impugnação e polêmica e, ainda que houvesse investigação 
instaurada, é certo que não estaria sob a competência deste Juízo.  

 
Portanto, é impossível manter a prisão preventiva do 

Requerente, agora objeto de discussão perante o STF, e que relatava fatos 
completamente diversos dos ora investigados.  

 
Não há, portanto, correspondência entre os presentes autos e 

os pressupostos necessários para a medida cautelar (indícios de materialidade e 
autoria), devendo ser imediatamente revogada a prisão preventiva do acusado.  

 
Mas não apenas.  
 
Conforme é do conhecimento de V. Exa, em suas 

representações por cautelares, o MPF sugeriu suposto intento de o Requerente 
André Gustavo obstar a investigação/instrução processual, através da juntada de 
documentos no Agravo Regimental protocolado no bojo da Pet 6646/STF.  

 
Aplicam-se ao presente raciocínio todos os argumentos 

defensivos acerca da impossibilidade de a juntada destes documentos configurar 
crime de embaraço à investigação de infrações penais (art. 2º, §1º, da Lei nº 
12.850/2013), imputado ao Requerente na denúncia.  

 
Repita-se que o agravo no qual a defesa protocolou os 

documentos ainda se encontra pendente de julgamento e apenas discute a 
competência para processar e julgar os fatos, à luz do momento de consumação do 
tipo penal de corrupção narrado pelos colaboradores da Odebrecht.   

 
Os documentos estiveram estritamente relacionados à versão 

dos fatos apresentada pelo Requerente, buscando realizar um contraponto aos 
depoimentos dos colaboradores da Odebrecht e, sob nenhuma hipótese, poderiam 
representar – nem em potencial – risco à instrução.  

 
Tudo isso, frise-se, sem qualquer adulteração do conteúdo dos 

documentos, e no estrito âmbito do exercício do direito de defesa do Requerente. 
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Ou seja, trata-se de uma juntada de documentos nos próprios autos, de maneira 
pública, tornando-os disponíveis às partes e às autoridades acusatória e investigativa.    

 
A juntada dos elementos no processo é de uma transparência 

evidente que não poderia, sob nenhuma hipótese, induzir em erro as autoridades 
públicas no que tange à impossibilidade de prosseguir com as investigações – o que 
não pode ser confundido com a possibilidade de as autoridades imprimirem outra 
interpretação aos documentos juntados.  

 
Tanto não houve qualquer potencial violação ao andamento do 

processo que o MPF teceu suas considerações sob o contraditório, de acordo com o 
conteúdo dos documentos, e a autoridade coatora igualmente os avaliou. Eventual 
discordância entre as partes sobre os efeitos materiais (versão dos fatos) acerca dos 
documentos não significa que, de qualquer forma, sua juntada tinha o condão de 
atingir o prosseguimento da instrução penal.  

 
E mais: consoante confirmado pela continuidade das 

investigações, a juntada desta documentação não tinha o condão de obstar – nem 
mesmo em potencial – o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público ou do 
Judiciário. Da mesma maneira, a análise dos documentos sequer poderia gerar o 
efeito jurídico de trancamento da ação penal, pois a discussão do agravo cingia-se à 
competência para o processo, à luz dos próprios relatos dos colaboradores da 
Odebrecht.   

 
É evidente, portanto, que a juntada desta documentação não 

tinha o objetivo (e, nem potencialmente, a capacidade) de gerar efeito jurídico no 
sentido de frear as investigações ou obstruir a Justiça, tornando absurda a 
manutenção da preventiva sob este argumento.    

 
Por outro lado, não há absolutamente nenhum relato na 

denúncia de que o Requerente, de forma externa aos autos (e, portanto, oculta 
às autoridades públicas, com o intuito de destruir provas ou ameaçar 
testemunhas) tenha buscado embaraçar as investigações.  

 
Além destes fatores, o decreto de prisão preventiva também 

especulou acerca da existência de eventual risco de fuga ou de encontro entre André 
Gustavo e Aldemir Bendine, pois ambos possuíam viagem marcada para Portugal no 
final de julho/início de agosto, sendo que a deflagração da fase ostensiva da 
Operação Cobra obstou as viagens de ambos.  

 
Da parte de André Gustavo, já restou esclarecido que este vai 

frequentemente a Portugal pois presta consultoria no país há cerca de seis anos, 
conforme se depreende das declarações do Requerente ao ser ouvido pelo 
Procurador da República (anexo 51 da denúncia).  
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Na ocasião, iria comparecer a evento na cidade de Lisboa para 

o qual havia sido convidado. Tanto que a defesa, completamente de boa-fé e, 
conforme já havia comunicado em outra ocasião ao Juízo, apresentou petitório 
juntando os comprovantes de viagem (reserva de hotel e passagens de ida e volta 
colacionadas à ocasião – evento 30 dos autos nº 50226835020174047000).  

 
De se ver que não assistia qualquer obrigação ao investigado de 

realizar tal comunicação, considerando a inexistência de restrição ou cautelar neste 
sentido. Mas o Requerente sempre adotou postura de colaboração perante o Juízo 
coator, tendo comunicado a realização de duas viagens, mediante a juntada de 
comprovantes de hospedagem e passagem de ida e volta – a última delas frustrada 
com a deflagração da operação.  

 
Da parte de Aldemir Bendine, houve posterior juntada de todos 

os documentos demonstrando que possuía roteiro próprio de viagem com a família, 
de maneira complemente independente de André Gustavo.  

 
De toda forma, é certo que a fase ostensiva da Operação já se 

encerrou sem qualquer incidente e, portanto, houve a coleta de todas as provas 
cautelares requeridas pelo MPF nas residências e empresas relacionadas aos 
denunciados. Além disso, os acusados já prestaram depoimento no bojo da 
investigação, restando mitigado qualquer especulação de que atuem em conjunto 
para evitar o curso processual.  

 
Quanto ao suposto risco de fuga, é certo que a apreensão do 

passaporte do Requerente representa medida suficiente e proporcional para atingir 
os fins almejados com a manutenção da prisão preventiva, evidenciando que a 
cautelar extrema, a esta altura do processo, mostra-se desproporcional e excessiva.  

 
A apreensão do passaporte também mitiga qualquer ilação 

sobre a capacidade financeira de o Requerente se manter no exterior, argumento 
trazido por V. Exa. no decreto da prisão preventiva.  

 
Ainda sobre Portugal, o MPF imprimou conotação suspeita e 

afirmou demonstrar a capacidade financeira de o Requerente e seu irmão Antônio 
Carlos se manterem no exterior: “Além disso, há o forte risco de os representados, de modo 
concreto, se evadirem do país. A propósito, a quebra telemática revelou que ANDRÉ 
GUSTAVO e ANTONIO CARLOS possuem estrita ligação com Portugal e com vários 
negócios naquele país. A propósito, a quebra bancária evidencia que entre 2014 e 2017, 
ANTONIO CARLOS realizou transações de saídas de recursos de suas contas no montante 
de R$ 535.980,66, e que a ARCOS PROPAGANDA recebeu R$ 4.688.394,08 oriundos 
do exterior, o que mostra a total capacidade financeira de os investigados se manterem 
confortavelmente fora do Brasil”.  
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Entretanto, tais transferências estão relacionadas a serviços 

efetivamente prestados no exterior, cujos pagamentos foram formalizados e não se 
deve presumir que configuram risco de fuga (anexo 51 da denúncia). O simples fato 
de o Requerente possuir capacidade para se manter no exterior não expressa este 
risco, especialmente quando sempre comunicou suas viagens e se colocou à 
disposição da Justiça.  

 
Desta forma, não havia qualquer risco concreto de evasão do 

distrito da culpa por parte do Requerente, muito menos elementos contemporâneos 
à decretação da medida cautelar extrema a justificá-la, afastando por completo, 
concretamente, a necessidade da manutenção da prisão do Requerente.  

 
Por todo o exposto, não há qualquer notícia dos autos de 

condutas concretas do Requerente que denotem risco atual, iminente e concreto de 
atentar contra a instrução processual ou a ordem pública; a denúncia não reforçou 
qualquer das especulações anteriormente trazidas sobre a necessidade da cautelar 
extrema e, por fim, os argumentos pela constrição outrora utilizados foram mitigados 
pela conclusão da fase investigativa. 

 
 

7. DOS PEDIDOS. 
 

Ante o exposto, requer de V. Exa.:  
 
7.1. A rejeição da denúncia com fulcro no art. 395, arts. I e II, do Código 
de Processo Penal, por absoluta inépcia formal e material em relação ao 
Requerente, considerando a ausência de descrição para fins de 
estabelecimento da autoria dos fatos supostamente delitivos e ausência de 
substrato probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal.  
 
7.2. A absolvição sumária do Requerente, com fulcro no art. 386, IV, do 
Código de Processo Penal.  

 
7.3. A oportuna intimação e posterior oitiva das testemunhas ao final 
arroladas, mediante videoconferência, nas respectivas sedes da Justiça 
Federal onde residem. Observe-se que, em relação à testemunha Paulo 
Borguesti, a defesa ainda não logrou êxito em identificar seu endereço, 
pois necessita da devolução do aparelho celular do Requerente para 
diligenciar acerca dessa informação. A aludida devolução já foi requerida 
junto ao Delegado de Polícia Federal (evento 107 do Inquérito nº 
5007118-80.2016.4.04.7000), conforme V. Exa. decidiu em relação a 
outros corréus, contudo, a defesa ainda não obteve retorno. Diante disso, 
pugna pela indicação do endereço após a devolução do aparelho.  
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7.4. A imediata revogação da prisão preventiva do Requerente, por se 
mostrar medida desproporcional e inadequada, que vinha sendo mantida 
por fatos que não possuem relação com as imputações da denúncia, e por 
não mais subsistir qualquer risco à instrução processual e à ordem pública, 
com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas 
pelo art. 319, do Código de Processo Penal.  

 
 

Pede Deferimento. 
De Recife/PE para Curitiba/PR, 11 de agosto de 2017. 

 
 

ADEMAR RIGUEIRA NETO 
OAB/PE 11.308 

 
 

GISELLE HOOVER 
OAB/PE 39.265 

 
 

AMANDA DE BRITO FONSECA 
OAB/PE 33.974  
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ROL DE TESTEMUNHAS: 
 
Hudson Venancio de Moraes  
SD/Sul, Bloco “D”, nº 69, Salas 210-213, Edf. Eldorado, Asa Sul, Brasília/DF. CEP 
70.392-901.  
 
Carlos Roberto Guimarães Marcial  
Setor Hoteleiro Sul (SHS), Quadra 6, Complexo Brasil 21, conjunto A, Bloco C, Sala 
l712, Brasília/DF.  
 
Humberto Junqueira de Farias  
Ambar Participações e Energia Ltda. – Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila 
Jaguara, São Paulo/SP. CEP 05118-100.   
 
Paulo Borguesti  
 
 
Flávio Gerodetti  
Sede da empresa JBS – Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São 
Paulo/SP. CEP 05118-100.   
 
Joesley Mendonça Batista  
Rua França, 553, Jardim Europa, São Paulo/SP.  
Sede da empresa JBS – Av. Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São 
Paulo/SP. CEP 05118-100.   
 
Hebilmar Antônio da Silva  
Quadra 12, cj. 02, casa 28, Condomínio Paris Residence, Anhanguera, Valparaiso de 
Goias/GO.    
 
Ricardo Saud 
Rua Armando Petrella, nº 431, apto 14, Jardim Panorama, São Paulo/SP. CEP: 
01414-003.  
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