
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR

Autos nº 5035263-15.2017.4.04.7000

Classe: Ação Penal

Autor: Ministério Público Federal

Réus:  MARCELO  BAHIA  ODEBRECHT,  FERNANDO  LUIZ  AYRES  DA CUNHA  SANTOS  REIS,

ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA

JUNIOR e ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS
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I – RELATÓRIO

Trata-se  de  ação  penal  proposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL em  face  de

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS, ALDEMIR

BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR e

ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia em desfavor dos réus imputando-

lhes a prática de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de capitais, pertinência à

organização  criminosa  e  embaraço  à  investigação  de  infrações  penais,  no  bojo  do  complexo

esquema criminoso instaurado no âmbito da PETROBRAS, em função da atuação de  ALDEMIR

BENDINE,  enquanto  Presidente  do  Banco  do  Brasil  e,  posteriormente,  da  PETROBRAS,  para

favorecer os interesses do grupo ODEBRECHT na estatal, inclusive os relacionados à Operação Lava

Jato.

Foram feitas as seguintes imputações:

1) ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, em concurso de pessoas, como incursos, por

1 (uma) vez, na prática do delito previsto nos artigos 317 c/c 327, §2º, do Código Penal (FATO 01);

2)  ALDEMIR  BENDINE,  ANDRÉ  GUSTAVO  e ANTÔNIO  CARLOS, em  concurso  de

pessoas, como incursos, por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto nos artigos 317 c/c 327, §2º,

do Código Penal (FATO 02);

3) MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS, em concurso de pessoas, como incursos,

por 1 (uma) vez, pela prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal (FATO 03);

4)  MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO REIS, ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO,
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ANTÔNIO CARLOS e ÁLVARO NOVIS, em concurso de pessoas, como incursos nas sanções do

delito do artigo 1º, §4 º, da Lei 9.613/98, por 3 (três) vezes (FATO 4);

5)  ALDEMIR  BENDINE,  ANDRÉ  GUSTAVO  e ANTÔNIO  CARLOS,  em  concurso  de

pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 1º,§ 4º, da Lei 9.613/98, por 1 (uma) vez

(FATO 05);

6) ALDEMIR  BENDINE,  ANDRÉ  GUSTAVO  e ANTÔNIO  CARLOS,  em  concurso  de

pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 1º,§ 4º, da Lei 9.613/98, por 3 (três) vezes

(FATO 06);

7)  ALDEMIR  BENDINE,  ANDRÉ  GUSTAVO  e ANTÔNIO  CARLOS,  em  concurso  de

pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 2º, §4º, inciso II, da Lei 12.850/2013 (FATO

07);

8)  ALDEMIR  BENDINE,  ANDRÉ  GUSTAVO  e ANTÔNIO  CARLOS,  em  concurso  de

pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 2º, §1º, da Lei 12.850/03, por 4 (quatro)

vezes (FATO 08).

A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A  –  PETROBRAS,  requisitou,  por  intermédio  de  petição

acostada  no  evento  14,  sua  habilitação  como  Assistente  da  Acusação  no  caso.  A  Defesa  de

ALDEMIR BENDINE (Evento 139) e a de ANTÔNIO CARLOS (Evento 148) manifestaram-se pelo

indeferimento do pleito. As demais partes não se opuseram. Em audiência de instrução realizada

em 04 de outubro de 2017, o pedido da petrolífera foi deferido pelo Juízo (Evento 153). 

Todos  os  réus  foram  devidamente  citados  e  apresentaram  as  respectivas  respostas  à

acusação:

RÉU CITAÇÃO RESPOSTA À ACUSAÇÃO
ALDEMIR BENDINE Evento 32 Evento 55

ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS Evento 40 Evento 50
ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA Evento 36 Evento 53

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JÚNIOR Evento 33 Evento 52
FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS

REIS
Evento 43 Evento 98

MARCELO BAHIA ODEBRECHT Evento 31 Evento 51

O acusado ALDEMIR BENDINE sustentou o cerceamento de defesa, ante a ausência do

Procedimento Investigatório Criminal relacionado a este feito, e a incompetência desse i. Juízo para
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processar e julgar o feito. Alegou, também, a falta de justa causa para a ação penal em relação ao

delito de corrupção passiva narrado no FATO 02 e a inépcia da denúncia quanto ao FATO 06.

Em sua resposta à acusação,  ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS  destacou o compromisso

firmado mediante a celebração do acordo de colaboração premiada e alegou a atipicidade em

relação ao delito de lavagem de capitais Ao fim, requereu o deferimento do perdão judicial, nos

termos  da  Lei  12.850/13  ou,  subsidiariamente,  a  aplicação  da  cláusula  5ª,  “a”,  do  Acordo  de

Colaboração Premiada, em seu grau mínimo.

Ao seu turno,  o  réu  ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA  alegou em sua  resposta  à

acusação  a  inépcia  da  denúncia  e  a  falta  de  justa  causa  para  a  ação  penal.  Alegando  a

desproporcionalidade e a ausência de relação dos fatos  da denúncia  com os fundamentos da

prisão preventiva, postulou sua revogação, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas

da prisão. 

O acusado ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR aventou a inépcia da denúncia

e a falta de justa causa ação penal.  Igualmente,  pleiteou a revogação da prisão preventiva ao

fundamento de inexistência de relação entre os fatos que a motivaram e aqueles descritos na

denúncia.

Por fim, a defesa de MARCELO BAHIA ODEBRECHT atestou a celebração de acordo de

colaboração e requereu a juntada dos termos de colaboração nºs 34, 36, 40, 43 e 47.

As testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa foram ouvidas e os respectivos

termos de transcrição foram juntados aos autos:

TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO
Testemunha Audiência Transcrição

EDUARDO JOSÉ MORTANI BARBOSA Evento 158 Evento 217
FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA Evento 153 Evento 192

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA

FILHO
Evento 153 Evento 192

LUIS HENRIQUE MOURA SOUZA Evento 240 Evento 217
MARCELO MARQUES CASIMIRO Evento 158 Evento 217

PAULO ROBERTO COSTA Evento 153 Evento 192
RICARDO RIBEIRO PESSOA Evento 153 Evento 192

RICARDO SAUD Desistência da oitiva (evento 114)
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TESTEMUNHAS DE DEFESA 
Acusado Testemunha Audiência Transcrição 

ALDEMIR
BENDINE

ALEXANDRE CORREA ABREU Evento 261 288
ANTÔNIO MAURÍCIO MAURANO Evento 220 279

CAROLINE JUSSARA RODRIGUES DE

CARVALHO 
Desistência da oitiva (Evento 241)

CARLOS RAFAEL LIMA BARRETO Desistência da oitiva (Evento 225)
DILMA VANA ROUSSEF Evento 261 288

FRANCISCO PETROS Evento 220 279
IVAN MONTEIRO Desistência da oitiva (Evento 275)

JOÃO ELEK Desistência da oitiva (Evento 275)
JORGE CELESTINO Evento 220 279

MARIA DAS GRAÇAS SILVA FOSTER Evento 280 313
NELSON CARVALHO Desistência da oitiva (Evento 275)

PAULO RICCI Desistência da oitiva (Evento 220)
ROBERTO MORO Evento 280 Evento 313

SOLANGE GUEDES Evento 220 Evento 279
TAIS OLIVEIRA MACIEL Desistência da oitiva (Evento 220)
WAGNER PASCHERO Desistência da oitiva (Evento 202)

WALTER MALIENI JÚNIOR Desistência da oitiva (Evento 241)
OSMAR DIAS Desistência da oitiva (Evento 220)

ÁLVARO JOSÉ
GALLIEZ
NOVIS

FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA Evento 365 Evento 376
HILBERTO MASCARENHAS DA SILVA

FILHO 
 Evento 153 Evento 192

ANDRÉ
GUSTAVO
VIEIRA DA

SILVA

CARLOS ROBERTO GUMARÃES

MARCIAL
Desistência da oitiva (Evento 188)

FLÁVIO GERODETTI Desistência da oitiva (Evento 155)
HUDSON VENANCIO DE MORAES Desistência da oitiva (Evento 220)

HUMBERTO JUNQUEIRA DE FARIAS Desistência da oitiva (Evento 155)
JOESLEY MENDONÇA BATISTA Desistência da oitiva (Evento 155)

PAULO BORGUESTI Preclusão (Evento 220)
HEBILMAR ANTÔNIO DA SILVA Desistência da oitiva (Evento 220)

RICARDO SAUD Desistência da oitiva (Evento 153)

ANTÔNIO
CARLOS

VIEIRA DA
SILVA JÚNIOR

CARLOS RENATO BARRETO DE LIMA

ROCHA
Desistência da oitiva (Evento 227)

LEONARDO CORRÊA ALVES

CAVALCANTI DURÃES
Desistência da oitiva (Evento 227)

LUÍS HENRIQUE MOURA SOUZA Evento 158 Evento 217
MARCELO MARQUES CASIMIRO Evento 158 Evento 217

DANIEL VILLAR Desistência da oitiva (Evento 271)
EMÍLIO ALVES ODEBRECHT Evento 278 Evento 300
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MARCELO
BAHIA

ODEBRECHT 

MARCELA APARECIDA DREHMER

ANDRADE
Evento 278 Evento 300

MARTA PACHECO Desistência da oitiva (Evento 271)
MAURÍCIO ROBERTO DE CARVALHO

FERRO
Evento 278 Evento 300

MONICA ODEBRECHT Desistência da oitiva (Evento 271)
NEWTON DE SOUZA Evento 278 Evento 300

ROBERTO LOPES PONTES  SIMÕES Evento 280 Evento 313

Os réus foram interrogados e os respectivos termos de transcrição foram juntados nos

eventos a seguir:

INTERROGATÓRIOS
Réu Audiência Transcrição

ALDEMIR BENDINE Evento 322 Evento 363
ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS Evento 293 Evento 298
ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA

SILVA 
Evento 322 Evento 363

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA
SILVA JÚNIOR 

Evento 322 Evento 363

FERNANDO LUIZ AYRES DA
CUNHA SANTES REIS

Evento 293 Evento 298

MARCELO BAHIA ODEBRECHT  Evento 292 Evento 297

Após  requerimento  da  defesa  (evento 390 –  PET1),  foi  deferida  a  realização  de  novo

interrogatório de ALDEMIR BENDINE (evento 393), com o respectivo registro audiovisual juntado

no evento 435.

Vieram os autos para manifestação ministerial.

É a síntese do necessário.

II – DAS PRELIMINARES

As preliminares sustentadas pelas defesas já foram apreciadas por esse i. juízo em decisão

acostada no evento 59.  De todo modo, serão feitas neste tópico as considerações ministeriais

sobre  a  alegação de  ALDEMIR BENDINE a  respeito  de  cerceamento de  defesa  em relação à

juntada do Procedimento Investigatório Criminal que deu ensejo a esta ação penal. 

Contudo, não serão aqui analisadas as alegações referentes à competência do juízo, pois

já foram rebatidas nos autos das Exceções de Incompetência nº 5039118-02.2017.4.04.7000 e nº
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5038755-15.2017.4.04.7000, incidentais a esta ação penal.

Em relação às preliminares de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa, tem-se

que, asseverada a aptidão da peça acusatória nas decisões dos eventos 03 e 59 e superada a fase

instrutória, tais questões devem ser resolvidas no mérito, a partir de um exame exauriente dos

fundamentos e do conjunto probatório.

II.1 – Do suposto cerceamento de defesa

A defesa de ALDEMIR BENDINE alega cerceamento de defesa em virtude de não ter sido

juntada cópia do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.000.001740/2017-95, relativo a este

feito, no ato do oferecimento da denúncia.

No entanto, consoante colhe-se da manifestação e dos documentos acostados no evento

57, a defesa do denunciado teve acesso aos autos do referido procedimento apuratório na data de

23/08/2017, portanto, em momento muito anterior à defesa prévia, havendo, inclusive, declaração

de recebimento assinada por emissário devidamente autorizado pelos representantes legais  do

acusado (Evento 57 – ANEXO4).

Na  mesma oportunidade,  este  órgão  ministerial  ressaltou  que  não  estava  inserida  na

íntegra do Procedimento Investigatório Criminal  nº 1.25.000.001740/2017-95 apenas o Material

Examinado 2914/17 – Protocolo 184217, contendo os espelhamentos dos aparelhos eletrônicos do

réu  ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA,  apreendidos na 26ª Fase da Operação Lava Jato.  O

material encontrava-se corrompido e sua cópia foi impossibilitada, de modo que foi requerido à

autoridade policial novo envio dos materiais (PET1).

Após a juntada do material, esse juízo apreciou a questão e concedeu novo prazo para

manifestação das defesas, reconhecendo que os elementos que fundamentam a peça acusatória

também foram colhidos em outros processos judiciais, como os autos da Busca e Apreensão nº

5030176-78.2017.4.04.7000, nos quais a defesa teve amplo acesso:

“[...]
3. Aldemir Bendine (evento 55).
Reclama cerceamento de defesa pois o MPF não teria juntado, como afirmou que faria na fl. 45 da
denúncia,  o  procedimento  investigatório  criminal  relativo  aos  fatos  que  constituem  objeto  da
denúncia.
Em seguida, o MPF apresentou a petição do evento 57, informando a juntada do referido material.
Em vista da tardia juntada, concedo às Defesas o prazo complementar de dez dias para eventuais
outros requerimentos probatórios à luz do referido documento.
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Não  é  porém necessário  recomeçar  do  zero,  pois  a  denúncia  funda-se  em provas  que  foram
elencadas e juntadas expressamente e que também foram colhidas em processos judiciais  aos
quais a Defesa teve pleno acesso, como o de busca e apreensão 5030176-78.2017.4.04.7000.
[...]”

Dessa forma, uma vez que foi concretizado o pleno acesso da defesa ao conteúdo do

Procedimento Investigatório Criminal, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo a

preliminar ser rejeitada. 

II.2. Do cerceamento de defesa por falta de acesso a material apreendido

Durante o curso da ação penal, a defesa de  ALDEMIR BENDINE sustentou em diversas

ocasiões1 a  ausência  de  acesso  a  mídias  e  equipamentos  eletrônicos  apreendidos  quando do

cumprimento  do  mandado  de  busca  e  apreensão  expedido  nos  autos  nº  5030176-

78.2017.4.04.7000. 

Inclusive, como aventado pela defesa em audiência, entre outros motivos, a ausência de

acesso aos materiais apreendidos implicou no pedido de adiamento do interrogatório e, depois, no

silêncio de ALDEMIR BENDINE em juízo ao fundamento de ter ocorrido cerceamento de defesa. 

Entretanto,  como  bem  elucidado  na  decisão  acostada  no  evento  317,  em  que  foi

indeferido o primeiro pedido de adiamento do interrogatório feito pela defesa, os fatos coligidos

na  peça  acusatória  não  estão  baseados  nos  materiais  eletrônicos  ainda  não  examinados  pela

perícia técnica, sendo apenas uma especulação afirmar que poderia haver alguma prova relevante

no material apreendido:

“[…]
A busca e apreensão foi realizada, na data de 27/07/2017, no processo 5030176-78.2017.4.04.7000.
Os autos de apreensão e documentos físicos apreendidos foram juntados nos eventos 127 e 128
do inquérito 5007118-80.2016.4.04.7000.
A Polícia  Federal,  infelizmente,  ainda não logrou examinar o material  eletrônico apreendido na
posse dos acusados.
Tal exame realmente é demorado.
A Defesa tem direito a acessar tais elementos.
Observo,  porém,  que  tal  acesso  foi  permitido  desde  o  início,  na  própria  decisão  de  busca  e
apreensão (decisão de 20/07/2017, evento 4):
"Desde  logo,  autorizo  a  autoridade  policial  a  promover  a  devolução  de  documentos  e  de
equipamentos de informática se, após seu exame, constatar que não interessam à investigação ou
que  não  haja  mais  necessidade  de  manutenção  da  apreensão,  em decorrência  do  término  dos
exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo requerimento, cópias dos documentos ou
dos arquivos eletrônicos e a entregá-las aos investigados, as custas deles"

1 Ao menos, nos eventos 198, 243, 286, 304 e 315.
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A pedido específico  da Defesa,  determinei  à autoridade policial  que providenciasse cópias das
mídias à Defesa, conforme item 2 do termo de audiência de 09/11/2017 (evento 292).
Este Juízo foi informado, de modo informal, de que as cópias foram providenciadas, embora com
atraso por motivos operacionais.
Embora a Defesa tenha direito de acesso a esse material, não se vislumbra real necessidade de que
esse acesso seja prévio ao interrogatório dos próprios acusados.
Afinal,  a  denúncia  não  se  fulcra  em  arquivos  eletrônicos  que  não  foram  previamente
disponibilizados à Defesa, sendo que, como apontado, esse material eletrônico sequer foi ainda
examinado pelos peritos federais.
Sequer se tem presente, ademasi, que o material eletrônico apreendido tenha conteúdo probatório
relevante. Se fosse esse o caso, seria de se esperar que as próprias Defesas tivessem requerido a
identificação e extração dele de algum arquivo eletrônico específico e relevante, mas nada disso foi
afirmado ou requerido.
Então não cabe à suspensão do interrogatório dos acusados, já que a denúncia não se funda no
material eletrônico não examinado e já que seria mera especulação afirmar que nele pode haver
alguma prova relevante.
[…]”

Posteriormente, nos dias 21 e 23 de novembro de 2017, a defesa teve acesso ao material

requerido,  consoante  recibos  assinados  e  juntados  nos  eventos  319  e  331  e  petição  própria

encartada no evento 339 (PET1). Ainda de acordo com o despacho do evento 317 e com o termo

de audiência referente ao ato judicial de 22 de novembro de 2017 (evento 322 – TERMOAUD1), foi

concedido prazo adicional à defesa para apresentação de requerimentos na fase do artigo 402 do

Código de Processo Penal, sendo suficiente para a pretendida análise do conteúdo disposto nas

mídias apreendidas. Dessa forma, foi devidamente oportunizado à defesa o acesso aos materiais

colhidos no interesse desta ação penal, mesmo aqueles originários da fase pré-processual, não

havendo que se falar em cerceamento de defesa. 

Por esses fundamentos, a preliminar merece ser rejeitada.

III – DA CORRUPÇÃO PASSIVA (FATO 01):

O então Presidente do Banco do Brasil, ALDEMIR BENDINE, em conjunto com o operador

financeiro  ANDRÉ GUSTAVO,  solicitou, para si e para outrem, vantagem indevida de MARCELO

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

procedimento de negociação de rolagem de dívida de contrato de financiamento mantido entre o

Banco  do  Brasil  e  a  empresa  ODEBRECHT  AGRO  INDUSTRIAL,  no  valor  de  R$  17.000.000,00

(dezessete  milhões  de  reais),  em  razão  da  função  de  ALDEMIR  BENDINE na  Presidência  da

instituição financeira. 

No ano de 2013, ANDRÉ GUSTAVO,  publicitário e operador financeiro, em razão de a
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ODEBRECHT  AMBIENTAL  ter  obtido  a  concessão  de  águas  e  esgoto  em  Recife/PE,  conheceu

FERNANDO REIS,  então Presidente da ODEBRECHT AMBIENTAL. Na ocasião,  ANDRÉ GUSTAVO

ofereceu serviços de publicidade ao executivo da ODEBRECHT, mas os responsáveis pela concessão

do grupo ODEBRECHT naquela cidade resistiram em contratá-lo para os serviços de comunicação

da empresa.

Após conhecer FERNANDO REIS, ANDRÉ GUSTAVO, em data não precisada, mas a partir

de junho de 2014, apresentando-se como emissário de ALDEMIR BENDINE, então Presidente do

Banco do Brasil, efetuou contatos telefônicos com o então Presidente da ODEBRECHT AMBIENTAL

nos dias  04,  05,  09,  25 e 27 de junho de 2014,  conforme provas  colacionadas no evento 1 –

ANEXO4. Com a evolução dos contatos telefônicos, foi marcado um encontro presencial.

A intenção de ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO era obter vantagens indevidas do

grupo  ODEBRECHT,  principalmente  porque  o  então  Presidente  do  Banco  do  Brasil  estava

insatisfeito em operar em favor dos membros do Partido dos Trabalhadores e não ser beneficiado

com o repasse de propinas. Para tanto,  ALDEMIR BENDINE inteirou-se das demandas do grupo

empresarial no Banco do Brasil, inclusive sobre as que já estavam decididas, mas principalmente

em relação àquelas que poderiam evoluir no setor técnico da instituição financeira. 

Já com o amplo conhecimento sobre os interesses da ODEBRECHT no Banco do Brasil,

ALDEMIR BENDINE, ajustado com ANDRÉ GUSTAVO, repassou as informações a este para que

realizasse  as  aproximações  e  a  intermediação  do  pedido  de  vantagens  indevidas  aos

representantes da ODEBRECHT.

Assim, no dia 08 de julho de 2014,  ANDRÉ GUSTAVO  encontrou-se com  FERNANDO

REIS no Hotel Mercure, em São Paulo, onde estava hospedado, como se vê das provas juntadas no

evento 1 – ANEXO7 e dos interrogatórios dos acusados2. Na ocasião, ANDRÉ GUSTAVO, ao falar

2 - Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO:

“[…]
Juiz Federal:- E alguma reunião em algum outro local, assim, que o senhor mencionou?
André Gustavo Vieira da Silva:- No Hotel Windsor...
Juiz Federal:- Ah, no Windsor.
[…]”

- Interrogatório de FERNANDO REIS:

[…]
“Fernando Reis:- […] E a primeira vez que eu tive era um dia que eu estava no Rio de Janeiro, o senhor André Gustavo me procurou
e disse:  “Eu também estou no Rio  de Janeiro,  por que não aproveitamos e vamos ver ao senhor  Bendine?”  Ele  estava ainda
transitório no Hotel
Windsor, também no Rio de Janeiro, e tivemos uma reunião muito casual na recepção do Hotel Windsor.
[…]”
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em nome do então Presidente  do Banco do Brasil,  relatou que o grupo ODEBRECHT possuía

extensa agenda com a instituição financeira  e demonstrou saber  de detalhes de processos de

crédito sobre os quais o grupo empresarial  mantinha especial  interesse, sendo eles  (i) R$ 600

milhões para o Estaleiro Enseada Paraguaçu,  (ii) € 150 milhões para financiar a aquisição da EGF

(processo  de  privatização  em  Portugal)  e  (iii) R$  2,9  bilhões  de  crédito  para  a  ODEBRECHT

INDUSTRIAL. 

Na  mesma  oportunidade,  ANDRÉ  GUSTAVO transmitiu  a  FERNANDO  REIS que

ALDEMIR BENDINE estava insatisfeito com GUIDO MANTEGA porque este  lhe  dava ordens e

auferia vantagens indevidas sem que o então Presidente do Banco do Brasil participasse da divisão

da propina. Por essa razão, através da intermediação de ANDRÉ GUSTAVO,  ALDEMIR BENDINE

solicitou,  para  si,  vantagens  indevidas  para  aprovação  do  crédito  da  ODEBRECHT

AGROINDUSTRIAL, inicialmente em valor de 2% a 3% da negociação.

Tais  fatos  foram  circunstanciados  pelo  réu ANDRÉ  GUSTAVO por  ocasião  do

interrogatório:

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[...]
Juiz Federal:- Foi coincidência ou foi combinado entre os senhores?
André Gustavo Vieira  da Silva:- Não,  não,  ele  já  tinha  o  aplicativo  e  eu  também já  tinha o
aplicativo. Então, não era específico um canal de comunicação, vamos dizer, meu com ele. Então, o
que acontece, eu, nesse contexto, marquei uma conversa com ele, falei com ele. O Aldemir Bendine
é uma pessoa muito cautelosa. Ele conversou comigo, ele disse: “André, tem muita gente tratando
assuntos aqui dentro do banco, assuntos os mais variados. Inclusive gente que eu conheço, que
você conhece, construtoras e gente do nordeste. Mas é muito arriscado nesse momento, com esse
ambiente todo que está aí...”, e ele próprio já se considerava relativamente exposto, pelo menos me
falava isso, pela relação que ele tinha com a presidente da república,  Dilma Roussef,  que todo
mundo sabia que era uma relação extremamente próxima e de confiança. Que ele privava ali, e se
não privava, pelo menos era o que me passava. Mas a impressão que havia fora, me parece que
também comunga nesse sentido. E o que acontece, eu conversei com ele e falei de Odebrecht. Aí
ele  disse:  “Não,  esse  pessoal  tem  uma  pauta  grande  aqui  dentro,  mas  o  Marcelo  é  muito
complicado, o Marcelo é arrogante, o Marcelo é muito prepotente, o Marcelo quer empurrar tudo
de goela abaixo aqui dentro, o Marcelo às vezes não quer cumprir algumas especificações de área
técnica; e fica sempre pedindo; e tem relação com o Guido, e vem telefone de Guido, vem telefone
do palácio às vezes para ter  atenção; não que isso...”,  ele destacava, não ocorresse com outros
agentes empresariais que o governo pudesse ter interesse em eles terem o seu espaço para se
desenvolver. Mas, na realidade, ele ficou um pouco receoso, ele dizia: “Olhe, isso não vai nos expor,
a gente tratar com o Marcelo. O Marcelo é meio louco, ele vai chegar e vai dizer que nós estamos
nos colocando aqui  como um empecilho  e  tal”.  Eu  digo:  “Eu  acho  que  não,  eu  acho  que eu
construo essa ponte com o Fernando Reis e acho que consigo arrumar isso”.
Juiz Federal:- Mas foi mencionado, não sei se entendi muito bem essa questão de não se expor e
tal, mas foi mencionado uma vantagem, então, financeira?
André Gustavo Vieira da Silva:- No primeiro momento, é o que eu digo, a conversa foi acerca de
que se a gente poderia tratar essas pautas ou não. Eu fiquei de checar de volta o assunto com o
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Fernando, falei com o Fernando. O Fernando, na época, a Odebrecht tinha uma lista imensa, eu cito
aqui algumas, mas tem uma lista imensa de assuntos lá. O maior cliente do Banco do Brasil era a
Odebrecht.  Tinha o estaleiro Paraguaçu, tinha financiamento em Angola, concessão de água na
Europa, tinha Venezuela, tinha... Acho que até a própria Ambiental tinha, quer dizer, eu não tinha o
completo disso.  E  tinha  o  assunto  da  Agroindustrial,  que na realidade,  era  um assunto que a
Odebrecht estava muito angustiada para resolver, porque, segundo o próprio Fernando Reis, era
um investimento micado que eles tinham feito, tinham entrado em um negócio que estava dando
prejuízo. E que eles precisavam fazer a rolagem e o refinanciamento dessa dívida, que dava quase 3
bilhões,  e dividia em duas safras,  uma primeira no valor citado de um bi e setecentos,  e uma
segunda que seria feita na sequência. E eu, mais ou menos, peguei essa pauta junto com um check-
list que eu consegui fazer com o Bendine da pauta. E chegamos à conclusão naquele momento. Eu
já tinha a ele  que podia tentar  prospectar  algumas outras coisas.  Na realidade,  eu só fiz  dois
movimentos. Um movimento sequer o Bendine sabe, porque depois eu fiquei sabendo que ele não
gostava da pessoa, e me privei de não compartilhar com ele. Eu tenho amizade com o ex-ministro
Antônio Palocci, e eu procurei Palocci no escritório de consultoria dele, Palocci já estava fora do
governo…
Juiz Federal:- Mas aí não tem a ver com esse assunto aqui né, o Palocci?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não, de alguma forma sim. O senhor vai entender. Na realidade,
eu procurei ele porque ele tinha sido presidente do conselho de administração da Petrobrás. E eu
tinha pedido a ele o seguinte, eu disse: “Palocci, eu tenho um bom relacionamento com o Bendine”.
Tentei abrir  uma frente com ele de dizer: “Será que tu tem alguma pauta,  como presidente do
conselho tu conhece a Petrobrás”. Eu não conheço a Petrobras, eu nunca entrei na Petrobras, eu
nunca fui na Petrobras, eu não sei os assuntos da Petrobras, eu conheço tecnicamente nada da
Petrobrás. E aí ele me perguntou: “Mas você tem amizade com ele, você tem condição de tratar,
você fala?”. Eu digo: “Tenho, tenho, tenho, e sem nenhum problema”. Então ele ficou e disse: “Eu
vou fazer uma pauta pra gente falar”. Quando eu voltei pra ele a segunda vez, ele disse: “André, o
momento não é dos melhores, vamos se acautelar”. E eu volte...
Juiz Federal:- Quando eu voltei a falar com ele quem agora?
André Gustavo Vieira da Silva:- Com o Palocci. E eu já voltei esfriando o assunto, porque Bendine
não tinha simpatia por ele. Então, eu cheguei a fazer esse movimento em relação a Palocci e fiz esse
em relação à Odebrecht. As outras empresas, ele chegou a citar empresas que tinham assuntos lá.
Mas que a gente terminou fechando o seguinte: “André, o assunto da Agroindustrial e os
assuntos da Odebrecht, eles por si só já são assuntos grandes, se a gente tiver segurança de
tratar essa pauta em específico, nós não precisamos estar aqui com pasta debaixo do braço
fazendo,  tratando  varejo,  tratando  coisa  repartida”.  Então,  eu,  particularmente,  me
concentrei apenas na pauta da Odebrecht. Voltei para falar com Fernando Reis. Falei pra ele que
achava que a gente tinha condições de ajudar, de influenciar na decisão e de encontrar a melhor
solução para a questão da Agroindustrial. Fernando Reis sempre muito escorregadio, vai lá, vem cá,
vai  lá,  vem cá,  mas  foi  dando sequência  de alguma forma às  conversas.  Ao dar  sequência  às
conversas, eu entendia que de alguma forma aquilo ali tinha alguma perspectiva de interesse dele,
senão ele tinha brecado o assunto na hora e tinha encerrado o assunto. “Olha, André, não tem
interesse”. Não foi bem isso que ele fez. Então, o que acontece, eu marquei uma reunião, pedi a
Bendine  para  receber  o  doutor  Fernando  Reis.  E,  vamos  dizer  assim,  seria  um gesto  de
recebê-lo, uma pessoa que ele não conhecia, que era Bendine. Um gesto de ele recebê-lo e
ele poder levar a pauta, e ele saber que alguém está lá do outro lado, que não era ninguém
mais, ninguém menos do que o presidente do Banco do Brasil, e que vai lhe receber e que vai
tratar um assunto que foi combinado comigo. Quer dizer, não existe maior simplificação em
relação ao tema.
[...]”

Acerca do referido encontro,  FERNANDO REIS narrou em seu interrogatório a surpresa
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com  o  nível  de  detalhes  da  pauta  de  assuntos  trazida  por  ANDRÉ  GUSTAVO referente  aos

interesses da ODEBRECHT no Banco do Brasil e, bem assim, a iniciativa de ALDEMIR BENDINE, por

meio de seu operador financeiro, em solicitar um percentual sobre o valor das operações bancárias

a  título  de  vantagem  indevida.  Após  a  reunião, FERNANDO  REIS comunicou  MARCELO

ODEBRECHT a respeito do assunto tratado naquela ocasião. Sob o viés da empresa, acreditava-se

que  o  regular  trâmite  dos  processos  de  concessão  de  crédito  junto  à  instituição  financeira

independia da atuação direta  de  ALDEMIR BENDINE,  já  que as  decisões  internas  relativas  às

demandas pretendidas eram sempre pautadas em critérios técnicos. 

Justamente por esse motivo, FERNANDO REIS adotou postura evasiva quanto ao pedido

de vantagem indevida veiculado por ANDRÉ GUSTAVO e comunicou a MARCELO ODEBRECHT a

solicitação feita pelo então Presidente do Banco do Brasil, que também manteve-se resistente ao

pedido de propina.

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
Juiz  Federal:- O processo  aqui  em específico  trata,  segundo o Ministério  Público,  da  suposta
solicitação de valores, propina, pelo o senhor Aldemir Bendine e esse pagamento. O senhor pode
me relatar como que... se isso aconteceu mesmo e como isso começou?
Fernando Reis:- Claro, Excelência. Eu na verdade, como o responsável pela Odebrecht Ambiental, a
Odebrecht  Ambiental  tinha  uma  concessão  de  esgoto  na  região  metropolitana  de  Recife,  em
Pernambuco.  E  numa campanha municipal  feita  no Recife  teve  um candidato,  de  oposição  ao
governo,  que fez uma campanha vendendo à população o temor de aumento de tarifa,  muito
baseada na contrariedade daquela concessão. Acabada essa eleição, esse candidato não foi eleito,
eu fui procurar saber e aí conheci,  não sei lhe precisar exatamente a data,  de quem tinha sido
aquela campanha. A campanha tinha sido feita pelo senhor André Gustavo que era o marqueteiro
daquele candidato de oposição e ela tinha feito, de fato, ela causou um dano a nós no contato com
a população porque se  criou ali  um terror.  Então  a  minha ideia  era  inclusive  de  que a  gente
contratasse o senhor André Gustavo para fazer uma campanha desfazendo um pouco aquele dano
que tinha  sido feito,  mas  ele  como agente  de  publicidade.  Isso foi  no ano  de 2013.  Ele  teve
algumas  reuniões  com  nosso  pessoal  de  comunicação,  da  área  de  comunicação,  mas  os
responsáveis pela nossa concessão lá no Recife acabaram resistindo e não o contrataram. Então eu
tive contato com ele ali pelo ano de 2013 e 2014. Em uma dessas idas dele a São Paulo ele me
procurou, disse que queria ter um encontro comigo e nós marcamos um encontro, que depois eu
consegui... a gente conseguiu inclusive verificar a data, me lembrei que foi em uma data de jogo de
copa do mundo, então nós conseguimos recuperar a data e tivemos um encontro, foi no dia 9 de
julho e nesse encontro ele...
Juiz Federal:- De 2014?
Fernando Reis:- De 2014, desculpe, 9 de julho de 2014. Ele me relatou nesse encontro que ele
tinha uma relação com o senhor Aldemir Bendine, a quem eu não conheci e que existia uma
insatisfação do senhor Aldemir Bendine com o Marcelo Odebrecht. Ele claramente me disse:
“  Olha, existe uma insatisfação do senhor Bendine com o senhor Marcelo Odebrecht, porque o
senhor Marcelo acerta as coisas...” usando as palavras dele:  “O senhor Marcelo acerta as
coisas com o Ministro Guido Mantega e o Guido Mantega manda o Bendine fazer, ele tem que
trabalhar e ele não ganha nada por isso  .” Essas foram as palavras do senhor André Gustavo
naquele momento. E nesse mesmo encontro ele já trazia alguns tópicos de que existiam, da
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Odebrecht como um todo, tramitando junto ao Banco do Brasil. Me impressionou a riqueza
de  dados  porque  eu,  como  era  basicamente  presidente  da  Odebrecht  Ambiental,  nem
conhecia de créditos de outras áreas,  mas ele já trazia uma agenda dizendo que podiam
ajudar naqueles processos e que aqueles processos passariam necessariamente pela decisão
do senhor Bendine. Eu disse a ele: “  Olha, não conheço nada disso  .” Tinha só um crédito que era
da Odebrecht Ambiental, que nem importante era, a gente já não acreditava que aquilo era um
processo de privatização, que nós íamos participar em Portugal e o Banco do Brasil tinha uma linha
de  crédito  para  privatização  em  países  estrangeiros,  mas  a  gente  acreditava  que  não  seria
competitivo. Então eu me limitei a ouvir, ele falava de se estabelecer uma remuneração para ele e
para o senhor Bendine em cima daqueles processos.
Juiz Federal:- Essa reunião foi aonde?
Fernando Reis:- No Hotel Mercure, em São Paulo.
Juiz Federal:- E só estavam presentes o senhor e ele ou mais alguém?
Fernando Reis:- Só eu e ele, só eu e ele. Ele estava hospedado no Hotel e eu fui até o Hotel, em
São Paulo, para ter esse café da manhã com ele.
Juiz Federal:- E como seria essa remuneração?
Fernando Reis:- Ele falava de se estabelecer um percentual, de criar mecânica, ele até tinha
uma postura mais propositiva, ele queria que eu propusesse alguma coisa. Eu na verdade me
limitei a ouvir, até porque envolvia várias questões das quais eu não conhecia, e eu basicamente ali
estava  sendo a  porta  de  entrada  desse  processo.  E  levei  esse  assunto,  como envolvia  essa
relação do Marcelo inclusive com o Ministro Guido Mantega,  o Marcelo era a pessoa na
empresa  com quem eu tinha relação  e  a  única  pessoa com quem eu tinha esse  tipo  de
conversa. Eu o procurei e relatei essa conversa ao Marcelo. Ele, Marcelo, teve uma surpresa,
porque nós nunca tínhamos passado...  segundo ele,  nunca tínhamos passado por isso no
Banco  do  Brasil.  O  Banco  do  Brasil  era  uma  entidade  eminentemente  técnica,  onde  as
decisões  eram  tomadas  com  base  nas  equipes  técnicas  e  nos  relatórios  técnicos,  se
surpreendeu. Então nós adotamos a postura de continuar esperando para ver que sequencia isso
daria.
Juiz Federal:- Mas o senhor não deu...  daí  o senhor deu algum retorno para o senhor André
Gustavo?
Fernando Reis:- Evasivo de dizer: “Olha, eu vou levar internamente e volto a lhe procurar.” Mas
antes disso ele mesmo voltou a me procurar, tivemos uma nova reunião, mas a minha posição era
muito, nesse sentido, até evasiva no sentido de esperar pra entender se ele voltaria, se ele não
voltaria. E ele aí marcou uma reunião, um dia eu me lembro perfeitamente, eu tive uma segunda
reunião com ele, que eu relato também, essa eu me lembro bastante bem, essa em um hotel no Rio
de Janeiro, ele estava no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro, tivemos uma reunião no Hotel
Excelsior no Rio de Janeiro, em um canto assim da recepção, eu me lembro até do lugar físico onde
estávamos, onde ele já trazia aí um papel com alguns itens dessa agenda que a Odebrecht tinha
com o Banco do Brasil.  Nitidamente  ele  não tinha um conhecimento das questões financeiras
porque quando se falava em garantia, crédito e tal, eu percebia que ele estava lendo algumas frases
que ele tinha, algumas palavras, não era um conhecimento profundo daquilo e eu fui tentando
esvaziar: “Olha, isso não vai sair, o próprio crédito nosso para Portugal nós não vamos ser competidos
nesse processo...” Ele trazia um crédito de, se não me engano, alguma coisa para Angola, tinha umas
coisas assim bastante soltas.

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[...]
Juiz  Federal:- O  senhor  pode  me  relatar  como  surgiu,  como  o  senhor  ficou  sabendo  dessa
solicitação pela primeira vez, como é que foi isso?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Na época, o Bendine era presidente do Banco do Brasil. E no início de
2014,  no primeiro  semestre,  a  nossa empresa Odebrecht  Agroindustrial  estava renegociando a
reestruturação de uma dívida.  Na época,  os valores,  acho que depois  acabou sendo...  Não sei
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exatamente o valor que fechou, mas, na época, era 1.7 bilhões de reais a reestruturação da dívida. E
aí, veio este pedido através de André para o Fernando, eu não conhecia André. Fernando chegou
pra mim e falou: “Olha, Marcelo, o André, uma pessoa que eu conheço, disse que está trazendo
aqui um pedido do Bendine de 1% sobre essa questão da reestruturação”. Bom...
Juiz Federal:- Isso foi na Odebrecht mesmo, esse contato com o senhor Fernando?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Aí eu não sei exatamente, o Fernando, onde ele se encontrava com o
André, quer dizer...
Juiz Federal:- Sim, mas quando ele falou com o senhor.
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, não... Só o... Ah, sim, sim, na própria Odebrecht, em algum dos
nossos escritórios provavelmente.
Juiz Federal:- E por que o Fernando, já que ele era da Odebrecht Ambiental?
Marcelo Bahia Odebrecht:- O Fernando não tinha nada a ver com esse assunto da Odebrecht
Agroindustrial. O que ele conhecia era o André. E o André, talvez por o Fernando ser a única pessoa
que ele conhecesse na Odebrecht, o André procurou o Fernando e disse: “Fernando, olha, tem um
assunto  da  agroindustrial,  de  uma  empresa  de  vocês,  que  está  andando  no  Banco  do  Brasil.
Entende?  E  o  presidente  do  Banco  do  Brasil,  que  eu  conheço,  está  pedindo  1  %  desse
refinanciamento, dessa reestruturação, que dava 17 milhões de reais. Isso foi o que o Fernando me
trouxe. Certo?
Juiz Federal:- Claro.
Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu conhecia o Bendine, eu já conhecia o Bendine, estive em inúmeras
reuniões com ele, só que eu nunca costumava dar espaço para esse tipo de abordagem e talvez ele
também  não  quisesse  fazer  comigo,  não  sei.  Então,  o  pedido  veio  através  de  André  para
Fernando,  que  não  tinha  nada  a  ver  com o  assunto,  a  única  coisa  era  que  o  Fernando
conhecia o André. Isso foi, então, no primeiro semestre de 2014, eu não dei muita bola.  Tanto
que eu tenho até umas notas de uma agenda que eu tenho com o Fernando, que é até o evento
219…
[...]”

Em  seguida,  ANDRÉ  GUSTAVO marcou  uma  reunião  entre  ALDEMIR  BENDINE e

FERNANDO REIS, no Banco do Brasil, na qual tratou-se de pedido de crédito da ODEBRECHT para

aquisição de uma empresa em Portugal. Terminada a reunião, ALDEMIR BENDINE, de forma sutil e

em desconexão com o assunto tratado, confirmou com FERNANDO REIS que ANDRÉ GUSTAVO

era seu interlocutor e que falava em seu nome ao dizer: “vamos conversar por intermédio de nosso

amigo em comum”.

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
Fernando Reis:- E ele já trazia uma agenda e o que chamava atenção nessa agenda, o grande
chamariz dessa agenda era de fato o crédito... a rolagem dessa dívida da Odebrecht Agroindustrial,
naquele momento se falava de rolagem de uma dívida de 2,9 bilhões de reais. E nessa reunião ele,
o senhor André Gustavo, pedia que a gente definisse alguns percentuais, o que poderia ser e
tal, ele falava de percentuais e eu em uma posição mais defensiva, ele chegou a falar 2%, 3%
e eu disse: “  Olha, isso é inviável, não existe  .” Em uma posição mais defensiva. Na sequência
disso, essa eu não sei lhe precisar a data específica, ele me trouxe, não me lembro se isso foi
nessa reunião, mas foi muito próxima dela, ele me trouxe um papel, um bloco de notas do
Banco do Brasil  escrito “Carol e um telefone”, me dizendo: “  Olha, essa é a secretaria do
senhor Bendine, o senhor marque uma reunião com o senhor Bendine para conhecê-lo. Para o
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senhor conhecer o senhor Bendine peça a sua secretaria,  esse é o telefone dela, o senhor
marque  essa  reunião,  vá  lá,  use  o  pretexto  do  crédito  que  era  da  minha  empresa,  da
Odebrecht Ambiental, para conhecê-lo  .” Esse crédito, só pra contextualizar, a gente já sabia a
área técnica do Banco do Brasil já tinha definido esses créditos para privatização de empresa fora,
teria um prazo máximo de 10 anos, e nós, para ser competitivos, precisaríamos de 20 anos. Então a
gente já sabia que isso não ia... tanto que fomos o último no lance do leilão.
Juiz Federal:- Certo.
Fernando Reis:- Aí  eu fui  a essa reunião,  até pra entender,  comentei  com o Marcelo e fui  na
reunião para entender essa posição e também para não desagradar, porque tem uma linha tênue
de  não  criar  um  problema  e  gerar  um  problema  maior  ainda.  Então  eu  fui  a  essa  reunião,
conversamos basicamente amenidades, expliquei a ele a questão do crédito de Portugal, não pedi
para que ele forçasse porque eu sabia que não iria acontecer e no final, isso foi na sala contígua ao
gabinete dele, como presidente do Banco do Brasil, uma sala de reunião contígua ao gabinete, e na
saída  já  levantando  da  mesa  e  caminhando  para  porta,  tenho  a  lembrança  perfeita,  e  disse:
"Continuamos  conversando  através  de  nosso  amigo  comum."  Eu  entendi  aquilo  como  uma
mensagem, como um mandato que ele estava dando.
[…]”.

A existência dessa reunião foi confirmada por ALDEMIR BENDINE quando ouvido na fase

investigativa,  assistido por renomada e respeitada banca de advocacia,  tendo este  inclusive

admitido  a  intermediação  de  ANDRÉ  GUSTAVO na  realização  do  encontro,  embora  tenha

tentando  usar  como  álibi  uma  inexistente  consultoria  prestada  pelo  operador  financeiro  à

ODEBRECHT.

- Depoimento de ALDEMIR BENDINE (Evento 1 – ANEXO 37):

[…]
QUE  aproximadamente  no  segundo  semestre  de  2014  ANDRE  GUSTAVO  ligou  pedindo  a
gentileza de atender FERNANDO REIS executivo da ODEBRECHT que prestava serviços de
consultoria  e  relações  públicas  para  a  ODEBRECHT.  (…)  QUE  o  presidente  somente  toma
conhecimento  de  operações  que são  levadas  a  alçada  colegiada  do  conselho  diretor  e  nesse
mesmo contato o depoente ofereceu uma data para receber ANDRE GUSTAVO e FERNANDO
REIS no escritório do Banco do Brasil em São Paulo na Avenida Paulista; QUE na referida
data, somente compareceu o FERNANDO REIS.
[…]”

A  propósito  o  álibi  utilizado  por  ALDEMIR  BENDINE não  se  sustenta.  Diversas

testemunhas ouvidas por esse juízo, integrantes do Banco do Brasil e da ODEBRECHT, bem como o

próprio acusado  ANDRÉ GUSTAVO,  relataram que inexistiram serviços de consultoria prestados

por  este  e  por  suas  empresas  à  ODEBRECHT  em  demandas  no  Banco  do  Brasil,  inclusive

especificamente, tendo por referência o aludido crédito da ODEBRECHT Agro Industrial.

- Depoimento de MARCELA DREHMER (Evento 300):

“[…]
Defesa:-  A senhora tem conhecimento da existência de alguma contratação de consultoria para
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compor ou para ajudar essa operação da Odebrecht Agro Industrial?
Marcela Aparecida Drehmer Andrade:- Não. Não teve nenhuma consultoria, essa negociação foi
uma negociação diante de todas que a gente já fez no âmbito do grupo relativamente ok porque
era um alongamento,  não tava envolvendo dinheiro  novo.  Tinha uma condição precedente da
gente capitalizar essa companhia antes desse alongamento ser feito, então, é muito parecido com
outras negociações que a gente já fez no passado.
[…]”

- Depoimento de ANTÔNIO MAURANO (Evento 279):

“[…]
Juiz Federal:- O senhor André declarou aqui em inquérito que ele foi contratado pela Odebrecht
para prestar consultoria na renovação desse crédito, então o senhor nunca ouviu falar sobre isso?
Antônio Maurício Maurano:- Nunca, nunca, até porque, doutor Moro, a eventual negociação que
necessitava-se de consultores pelo grupo, a gente sentou com consultores sim, com assessores
legais inclusive, ligados a grandes bancos mundiais, três conhecidos aí mundialmente, franceses,
americanos, especializados nesse tipo de renegociação, mas com essa empresa não.
[…]”

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz Federal:- Quando o senhor prestou depoimento no inquérito policial, o senhor não relatou
esses fatos. O senhor deu uma versão da consultoria e etc. O que fez o senhor mudar de posição?
André  Gustavo  Vieira  da  Silva:- Excelência,  na  realidade,  primeiro  eu  nunca  estive  numa
circunstância como essa. Segundo o advogado, como eu lhe disse, que é meu advogado, que é
meu amigo em Brasília, que é Secretário da Receita, me orientou no primeiro momento a pagar o
imposto e a defender a consultoria. […].”

Pois bem, a partir do encontro realizado entre FERNANDO REIS e ALDEMIR BENDINE no

Banco do Brasil,  foram efetuados novos contatos telefônicos entre  FERNANDO REIS e  ANDRÉ

GUSTAVO,  nos  dias 16 e 17 de julho de 2014,  que resultaram no agendamento de um novo

encontro  no  Hotel  Excelsior,  no  Rio  de  Janeiro,  no  dia  23  de  julho  de  2014,  onde  ALDEMIR

BENDINE  estava  hospedado.  Tais  fatos  estão  documentalmente  comprovados  no  evento  1,

ANEXOS 4 e 8.

Já no Hotel Excelsior, previamente ajustado com ALDEMIR BENDINE,  ANDRÉ GUSTAVO

reiterou a solicitação da vantagem indevida e, após a negativa inicial de FERNANDO REIS, afirmou

que  tudo  poderia  ser  resolvido  com  valor  correspondente  a  1%  do  crédito  da  ODEBRECHT

AGROINDUSTRIAL que estava sendo negociado, o que seria equivalente a R$ 17 milhões.

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…] 
Fernando Reis:- Para o senhor André Gustavo, credenciando assim o senhor André Gustavo como
interlocutor dele. Depois, possivelmente, eu tive mais um encontro com o senhor André Gustavo e
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a gente percebia que ele não tinha nem tanto conhecimento do que estava havendo nesse crédito
do Banco do Brasil. E aí eu me lembro de ter dito a ele que tinha ouvido na Odebrecht que o
crédito já não seria de 2,9 bilhões, que o crédito seria de 1,7 bilhões porque ia ficar divido entre
duas  safras.  Então que o crédito  seria  de 1,7  bilhões.  E  ele  continuava,  então a  conversa  que
começou ampla acabou se canalizando para esse crédito e aí ele começou a... daí surge o famoso
1% que era uma proposta dele sobre 1,7 bilhão e surgem os 17 milhões que a gente traz no meu
relato, se chegou a isso.
[…]”

Em 24 de julho de 2014, um dia após a reunião no Rio de Janeiro,  ANDRÉ GUSTAVO

efetuou novo contato telefônico com  FERNANDO REIS para tratar da solicitação de vantagem

indevida no valor de R$ 17 milhões (Evento 1 – ANEXO 4).

 FERNANDO REIS repassou o assunto a  MARCELO ODEBRECHT, que registrou em seu

Outlook a anotação “- 17 vs eficacia”, juntada aos autos no evento 1 – ANEXO 9. Segundo o próprio

MARCELO ODEBRECHT,  mencionada anotação referia-se a uma reflexão sobre a solicitação da

vantagem indevida e a possibilidade de ALDEMIR BENDINE ajudar ou atrapalhar os interesses do

grupo empresarial.

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[...]
Juiz Federal:- “AM venda Braskem, 17 versus eficácia, compra Braskem com nafta”, o senhor pode
me esclarecer, o senhor que fez isso aqui?
Marcelo Bahia Odebrecht:- É, eu tinha com cada líder empresarial uma nota, uma anotação dessa
minha agenda do Outlook, com cada líder empresarial eu tinha uma e normalmente tinha a sigla
do líder empresarial e dois pontos. Então nesse caso era a minha agenda com Fernando, Fernando
Reis, dois pontos. Essa agenda é aquela história, eu tinha vários itens com o Fernando, as coisas vão
se  perdendo,  vai  ficando  pra  trás,  mas  as  que  estão  no  topo são  geralmente  os  temas  mais
importantes  com que ele  está  lidando.  E  exatamente  no topo tem essa  AM,  que é amigo do
Fernando, porque eu chamava assim “O seu amigo”, que era o André / o Bendine, e tem esses itens
que faziam parte então da minha discussão com o Fernando, e muitos deles foram conversados
também nessas reuniões que eu tive com o Bendine e o André. Por exemplo, é essa questão que eu
mencionei, um ponto crítico pra gente. Por isso que eu digo, inclusive, que eu só comecei a dar
atenção a essa questão, quando ele se tornou presidente da Petrobrás. Porque veja que essa minha
nota aqui só se refere a temas Petrobrás, não tem nada a ver com Banco do Brasil. Então, eu só
comecei realmente a interagir com o Fernando e conversar sobre o amigo dele, digamos assim, por
conta de Petrobrás. E aí você tem o seguinte, a questão da venda da Braskem, estava dando um
problema para o mercado enorme; a divulgação no momento da lava jato de que a Petrobrás
estava  querendo vender  a  participação  dela  na  Braskem.  Eu até  pedi  para  umas  testemunhas
esclarecer essas notas, porque o pessoal sabia. Mas eu estou tendo dificuldades, porque às vezes é
o seguinte, eu chamo as testemunhas pra me ajudar a esclarecer e elucidar os fatos. Só que elas
chegam  aqui  ou  falham,  ou  não  são  objetivas.  Eu  acho  que  é  o  sentimento  humano  de
autoproteção. Mas esse ponto aqui, eu digo, por exemplo, 17 versus eficácia, que é justamente esse
ponto, quer dizer, eu discutia com o Fernando: “Fernando, está vindo esse pedido de 17, qual é a
eficácia desse pedido?”, quer dizer, “Esse cara pode nos ajudar ou nos atrapalhar?”.
[...]” 
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Internamente, MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS solicitaram um levantamento a

seus  funcionários  sobre  a  questão  dos  créditos  da  ODEBRECHT  AGROINDUSTRIAL,  os  quais

concluíram  que  a  tramitação  do  processo  de  liberação  de  crédito  na  instituição  financeira

transcorria normalmente, sem qualquer interferência de ALDEMIR BENDINE. Assim, após reflexões

próprias e por não acreditarem na influência de ALDEMIR BENDINE sobre a equipe e os trâmites

técnicos  do  Banco  do  Brasil,  MARCELO ODEBRECHT  e FERNANDO REIS decidiram negar  o

pedido de vantagem indevida formulado pelo então Presidente do Banco do Brasil.

No  dia  16  de  dezembro  de  2014,  FERNANDO  REIS viajou  a  Brasília/DF,  conforme

documentação juntada aos autos no evento 1 – ANEXO 12, especificamente para encontrar ANDRÉ

GUSTAVO, que mantêm residência na Capital Federal. Na ocasião, foi realizada uma reunião entre

FERNANDO REIS e ANDRÉ GUSTAVO na residência deste último, momento no qual FERNANDO

REIS o comunicou que a ODEBRECHT não atenderia à solicitação de vantagem indevida realizada

por ALDEMIR BENDINE.

Tais fatos foram objeto de elucidação nos interrogatórios de MARCELO ODEBRECHT  e

FERNANDO REIS:

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]
Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu não dei muita bola para esse achaque, não achei que... Na verdade,
o seguinte, até como esclareceu a testemunha Marcela Drehmer, sempre que a gente tinha uma
relação com o Banco do Brasil sempre foi, os temas sempre foram conduzido de forma técnica.
Nunca soube de nenhum pagamento indevido no Banco do Brasil.  Também achava que ele não
teria  condições  de  atrapalhar,  da  mesma  maneira  que  não  ajuda,  também  não  ia  ter
condições de atrapalhar. É o que eu falei, talvez podia ter adiantado o financiamento um pouco
ou atrasado um pouco, mas eu não achava...
Juiz Federal:- Qual foi a posição que o senhor transmitiu ao senhor Fernando?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Aí eu neguei. Neguei, inclusive pela experiência que eu tinha, a única
experiência que eu tive no Banco do Brasil  onde eu me envolvi num financiamento e que teve
pressão por cima, que foi o assunto da arena do Corinthians, se houve algum efeito foi negativo,
quer dizer, o financiamento acabou não saindo.
[...]”

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
Fernando Reis:- Isso já era no final de 2014, já para o final de 2014 a gente sempre sinalizando,
tinha claramente nas conversas que eu tinha periódicas com o Marcelo sobre isso, a gente via que
os relatos eram de que o crédito estava andando normalmente, de que existia uma normalidade,
que a área técnica estava tratando do crédito, que existia inclusive aumento de garantia e aumento
de conta reserva. Então nós não víamos, nem o que ele pudesse fazer para ajudar e nesse caso
tinha uma especificidade que também não tinha como ele atrapalhar.

19/105



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Juiz Federal:- Sei.
Fernando Reis:- Até porque o crédito, esse crédito ele vencia, era uma rolagem, ele ia vencer em
março. Então, se com um parecer técnico da área do Banco do Brasil,  ele não tinha nem muito
como procrastinar que uma forma às vezes de criar dificuldades nestes casos é a procrastinação.
Juiz Federal:- Perfeito.
Fernando Reis:- Nesse caso não existia essa possibilidade, Excelência.
Juiz Federal:- Então a decisão a princípio era não fazer nenhum pagamento?
Fernando Reis:- A decisão é não fazer nenhum pagamento, eu sinalizei isso, consta do meu
relato também, eu sinalizei isso várias vezes para o senhor André Gustavo .  E o senhor me
perdoe aqui, mas até com a cultura que a Odebrecht tinha naquele momento antes de todo esse
processo que nós temos passado, quando existia a intenção de dizer sim, o sim era imediato, era
rápido, era eficiente. O não era sempre um não evasivo no sentido de esvaziar o pedido até para
não criar uma inimizade com o poder público. E aí já no final do ano, eu relato até uma reunião
que  eu  tive  na  casa  do senhor  André  Gustavo  onde  eu  sinalizava  para  ele  que  a  gente
entendia que não tinha nenhuma necessidade, que isso não fazia sentido nenhum a gente
pagar 17 milhões de reais por uma questão documental, que era uma rolagem de dívida, nem
dinheiro novo tinha e isso de fato era o meu entendimento de que esse processo estava de
fato se esvaziando. […]”

Como se vê das declarações acima de  FERNANDO REIS,  a negativa ao pagamento da

propina a  ALDEMIR BENDINE em nada afetou o crédito da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL no

Banco  do  Brasil,  que  continuou  com  os  trâmites  regulares  e  acabou  sendo  concedido  em

31/03/2015. 

Ainda segundo FERNANDO REIS, conforme as declarações acima relatadas, a aprovação

do crédito confirmou que a decisão da instituição financeira não dependia da interferência de

ALDEMIR BENDINE, contrariamente ao que reiterado por este e por ANDRÉ GUSTAVO para que

fosse viabilizado o pagamento de vantagens indevidas.

Em suma, diante do robusto conjunto probatório, fica evidente que ALDEMIR BENDINE

na condição de Presidente do Banco do Brasil,  e  ANDRÉ GUSTAVO,  em concurso de pessoas,

praticaram o delito de corrupção passiva, ao solicitarem vantagem indevida para FERNANDO REIS

e MARCELO ODEBRECHT em razão de demandas da ODEBERCHT no Banco do Brasil. De se ver

que ALDEMIR BENDINE se valeu de sua função de direção de sociedade de economia mista ao

praticar o delito, o que traz ao caso a incidência do artigo 327, §2º, CP.

Dessa forma, agindo dolosamente, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO incorreram,

por 1 (uma) vez, na prática do crime previsto no artigo 317 c/c artigo 327, §2º, do Código Penal. 
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IV – DA CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (FATOS 02 E 03):

ALDEMIR BENDINE,  em conjunto  com o  operador  financeiro  ANDRÉ GUSTAVO,  em

razão da função daquele na Presidência da PETROBRAS, solicitou vantagem indevida de MARCELO

ODEBRECHT e  FERNANDO REIS, no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), em

virtude de demandas que o grupo empresarial ODEBRECHT mantinha na PETROBRAS, inclusive

aquelas relacionadas aos efeitos da Operação Lava Jato. Em contrapartida, MARCELO ODEBRECHT

e FERNANDO REIS ofereceram e prometeram vantagem indevida no valor total de R$ 3.000.000,00

(três  milhões  de  reais)  para  ALDEMIR BENDINE,  então  Presidente  da  PETROBRAS,  e  ANDRÉ

GUSTAVO, para determinar que o Presidente da PETROBRAS praticasse atos de ofício, comissivos e

omissivos, que favorecessem os interesses da ODEBRECHT na petrolífera, inclusive os relacionados

aos efeitos provocados pela Operação Lava Jato.  ALDEMIR BENDINE, em conjunto com ANDRÉ

GUSTAVO, aceitou a promessa e recebeu a vantagem indevida no importe de R$ 3.000.000,00 (três

milhões de reais) paga por MARCELO ODEBRECHT.

Em janeiro de 2015, ALDEMIR BENDINE, em conversas com ANDRE GUSTAVO, relatou a

estes que seria convidado para assumir a PETROBRAS, convite que se concretizou no fim de janeiro

daquele  ano.  Aproveitando-se da posição que ostentaria na petrolífera,  ALDEMIR BENDINE e

ANDRÉ GUSTAVO vislumbraram nova oportunidade para solicitação de vantagens indevidas do

grupo ODEBRECHT, mesmo após a negativa anterior já efetuada por  MARCELO ODEBRECHT  e

FERNANDO  REIS em  razão  de  pedido  formulado  por  ALDEMIR  BENDINE na  condição  de

Presidente do Banco do Brasil.

A  ideia  era  que,  assumindo  o  comando  da  estatal,  ALDEMIR  BENDINE  e  ANDRÉ

GUSTAVO valeriam-se dos interesses mantidos pela ODEBRECHT na PETROBRAS, principalmente

em relação aos efeitos causados pela Operação Lava Jato, para, assim, efetuar um novo pedido de

propina.

Segundo  entendimento  exposto  por  ALDEMIR  BENDINE  a ANDRÉ  GUSTAVO,  a

PETROBRRAS seria um ambiente melhor que o Banco do Brasil para sucesso no intento criminoso,

dado o maior volume de operações comerciais das empresas na petrolífera. 

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…] 
Juiz Federal:- E como é que foi o desdobramento disso posterior, então?
André Gustavo Vieira da Silva:- E ainda teve aquele encontro no Excelsior, no Rio de Janeiro e no
Méier. Na realidade, antes do financiamento ser liberado, havia a possibilidade de Bendine ir
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para a Petrobrás. Isso não era público, porque o convite foi feito dia 4. Mas ele tinha, vamos
dizer assim, uma fina sensibilidade de que achava que isso podia ocorrer. Não que ele tivesse
recebido o convite ou soubesse, mas ali no palácio todo mundo fala, às vezes comenta, não é
uma coisa difícil de fluir informação, sobretudo como essa. E eu comecei a conversar com ele o
seguinte, eu digo: “Olhe, o que vai acontecer, se você sair disso aí, nós vamos deixar essa parte do
financiamento em aberto, porque o financiamento vai ser fechado com você fora daqui. Você, já
não vai estar no Banco do Brasil. Então como é que fica isso?”. O ideal era a gente tentar encerrar
essa pauta, pra gente poder fechar a questão Banco do Brasil. E, na sequência, a gente poder tratar
alguns outros assuntos. Na realidade, depois que ele foi convidado para a Petrobrás, ele me
chamou e  disse:  “Rapaz,  fica  tranquilo  que  agora  eu estou indo para  a  Petrobras.  Essas
empresas  todas  têm,  vamos  dizer  assim,  o  seu  maior  volume  de  negócios  dentro  da
Petrobrás. Então os caras não vão de jeito nenhum criar dificuldade, eu acho que o ambiente
agora terminou ficando melhor”.
Juiz Federal:- Ele falou para o senhor isso?
André Gustavo Vieira da Silva:- Sim.
[…]”

Nesse  contexto,  ALDEMIR  BENDINE e  ANDRÉ  GUSTAVO decidiram  procurar  os

representantes da ODEBRECHT para uma reunião para tratar de temas relacionados à PETROBRAS

e, vislumbraram com a perspectiva de ida de BENDINE à petrolífera uma nova oportunidade para

solicitação de vantagens indevidas.

Assim, em 23 de janeiro de 2015, ANDRÉ GUSTAVO efetuou novos contatos telefônicos

com FERNANDO REIS e lhe antecipou que ALDEMIR BENDINE assumiria o cargo de Presidente

da PETROBRAS, ocasião em que, referindo-se ao novo cargo de BENDINE, afirmou ao executivo da

ODEBRECHT que “agora a caneta dele fica mais pesada”. 

Já ajustado com ALDEMIR BENDINE,  ANDRÉ GUSTAVO solicitou reunião daquele com

MARCELO ODEBRECHT, ainda antes de BENDINE ser nomeado à presidência da estatal, que foi

marcada  para  o  dia  26  de  janeiro  de  2015,  considerando  o  retorno  de  férias  de  MARCELO

ODEBRECHT.

- Interrogatório de FERNANDO REIS:

“[…]
Fernando Reis:- Só que uma semana depois, Excelência, no dia em que houve, saiu, a imprensa
divulgou a renuncia da doutora Graça Foster, no final do dia, eu me lembro que foi no final do dia,
eu recebi uma ligação do senhor André Gustavo dizendo, com uma certa euforia, na qual ele
dizia que o senhor Bendine iria suceder a Graça Foster na Petrobras. E ele dizia: “Olha, isso é
ótimo, ele agora vai suceder a senhora Graça Foster e agora a caneta dele fica mais pesada.”
Guardei essa expressão, claramente. Me lembro que procurei o Marcelo, inclusive disse ao
Marcelo que tinha recebido essa ligação e que ele iria para Petrobras e a expressão de que
havia aí, que ele estava aduzindo, que teria uma caneta mais forte, o que isso queria dizer
para nossa interpretação. Nesse sentido, isso foi acho que no dia seguinte, ou dois dias depois, já
saiu na impressa que ele seria o sucessor. [...]”. 
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Ainda em férias,  MARCELO ODEBRECHT havia escrito notas técnicas sobre temas vistos

como relevantes para a ODEBRECHT dentro da PETROBRAS e solicitou a sua secretária DARCI que

encaminhasse um e-mail com suas reflexões e pedidos de auxílio à assessoria do então Ministro-

chefe  da  Casa  Civil  ALOIZIO  MERCADANTE  OLIVA,  o  qual  havia  sido  designado  pela  então

Presidente da República DILMA ROUSSEF como interlocutor do governo pra cuidar de assuntos

relacionados à Operação Lava Jato. Tal fato foi confirmado pela ex-Presidente da República quando

ouvida em juízo:

- Depoimento de DILMA ROUSSEF (Evento 288):

“[…]
Dilma  Vana  Rousseff:- Veja  bem,  eu  acredito  que  as  pessoas  tendem  a  fazer  avaliações  se
colocando no centro do mundo, e não é necessariamente verdade. Eu fui ministra-chefe da Casa
Civil, o que quê cuida o ministro-chefe da Casa Civil? Cuida de toda a coordenação do governo, de
todos  os  problemas,  principalmente  os  problemas  graves  que  um governo  enfrenta.  Então  a
designação  do  ministro  Mercadante  como  ministro-chefe  da  Casa  Civil  dá  a  ele  essas
atribuições, é isso que faz o ministro-chefe da casa civil, cuida de todas as questões. Tinha
uma questão que era muito grave, e eu não sei se ainda é, parei de acompanhar em detalhes,
até porque não tenho acesso às fontes; uma delas é que as empresas que estavam sofrendo
investigações na Lava-Jato necessariamente estavam tendo problemas na área de retomar os
seus financiamentos internos e externos, e isso criava para o governo um grande problema
porque essas empresas estavam comprometendo os seus empregos e os seus financiamentos.
Então a discussão sobre a leniência era uma discussão presente para o governo, nós discutíamos
leniência, não apenas através da CGU, da Controladoria Geral da União, da AGU, Advocacia-Geral
da União,  da Casa  Civil,  discutíamos leniência  com o TCU,  com o  Ministério  Público também,
porque achávamos, eu particularmente continuo achando, que a gente tem que punir maus feitos,
punir executivos ou funcionários que pratiquem maus feitos, punir quem quer que pratique maus
feitos, agora as instituições são produtos sociais. Elas não podem ser punidas, Da mesma forma
como se pratica internacionalmente, não há, a Siemens, por exemplo, a Siemens é uma empresa
que já  foi  investigada várias  vezes,  não foi  uma só,  foram várias  vezes,  por  questões de seus
executivos praticarem atos de corrupção, agora não se destruiu a Siemens. A mesma coisa é a
nossa preocupação,  nós tínhamos de fato uma preocupação pública em relação a  construir  as
condições de leniência para que o processo que tivesse punição aos responsáveis,  mas que se
salvasse as empresas de engenharia desse país,  que são, não acredito que alguém desconheça,
eram elementos essenciais da nossa competitividade, e ainda são. Ter empresa de engenharia, eu
sou da época de 2003, 2004, 2005, quando não se conseguia uma empresa para fazer um projeto
básico,  nem um projeto executivo.  Por quê? Porque você tinha “morto” a engenharia  nacional.
Então essas empresas tinham de ser preservadas, não através dos seus processos de corrupção,
mas através daquilo que é produto, uma empresa é produto, uma empresa é um construto social,
não é pura e simplesmente a iniciativa de uma pessoa, são de várias,  um grupo de pessoas,  e
portanto, elas têm também um know-how, um conhecimento que é importante para o país.
[…]”.

No dia 26 de janeiro de 2016,  na sede do Banco do Brasil  em São Paulo,  MARCELO

ODEBRECHT,  FERNANDO  REIS e  ALDEMIR  BENDINE se  reuniram  para  tratar  de  assuntos
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relacionados aos problemas empresariais derivados da Operação Lava Jato.

Logo  no  início  da  reunião,  ALDEMIR  BENDINE cumprimentou  os  executivos  da

ODEBRECHT portando uma pasta verde com o brasão da Presidência  da República,  o que foi

interpretado por MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS como sendo um sinal de que aquele

seria o mandatário do Governo Federal para assuntos vinculados à Operação Lava Jato. 

Na referida pasta de ALDEMIR BENDINE estavam encartadas as mencionadas notas que

MARCELO ODEBRECHT havia encaminhado a ALOIZIO MERCADANTE nas quais estavam expostos

preocupações e pedidos de auxílio em relação aos efeitos da Operação Lava Jato. 

Nas  referidas  anotações  que  MARCELO  ODEBRECHT  encaminhou  a  ALOIZO

MERCADANTE  e  que,  na  reunião  estavam na  posse  de  ALDEMIR BENDINE, estavam listadas

questões e reflexões do empreiteiro em relação a Operação Lava Jato, dentre elas (1) o risco de as

empreiteiras investigadas terem que reconhecer a prática de ilícitos para realização de acordos de

leniência,  a  repercussão na saúde financeira  do grupo empresarial  se  reconhecida a  culpa em

ilícitos,  com  a  sugestão,  ao  final,  que  a  questão  fosse  resolvida  apenas  com  uma  Termo  de

Ajustamento  de  Conduta;  (2)  considerações  a  respeito  do  bloqueio  cautelar  efetivado  pela

PETROBRAS contra a as empresas do grupo econômico ODEBRECHT, os prejuízos que a medida

estava a acarretar à ODEBRECHT AMBIENTAL e à ODEBRECHT ÓLEO E GÁS (“OOG”) e os reflexos

que  a  decisão acarretaria  ao mercado nacional,  com a  atração de empresas  estrangeiras  para

participar  das  licitações  da  PETROBRAS;  e  (3)  riscos  com sinalização efetuada pelo  BNDES de

restringir os créditos às empresas investigadas na Operação Lava Jato, com pedido de orientação

para que a instituição financeira observasse regras relacionadas ao programa de financiamento

“BNDES Exim” para evitar que o crédito fosse paralisado.

Ao longo da reunião,  MARCELO ODEBRECHT,  FERNANDO REIS e  ALDEMIR BENDINE

trataram de  assuntos  relacionados  ao bloqueio  cautelar  das  empresas  em contratarem com a

PETROBRAS, a garantia de liquidez das empresas, pagamentos de faturas retidas pela petrolífera e

a  adoção  de  medidas  necessárias  para  aliviar  a  pressão  nas  empreiteiras,  principalmente  em

relação àquelas cujos executivos estavam presos, com o objetivo de desestimular novos acordos de

colaboração, temidos pela ODEBRECHT e pelo Governo Federal.

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…] 
Fernando Reis:- […] Até que em janeiro ocorre um evento também meio fora desse contexto. Eu
estava de férias, o senhor Marcelo estava de férias e a gente recebeu, ele recebeu um convite para
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uma reunião com o senhor Bendine, no Banco do Brasil. Como ele, Marcelo, não sabia do que se
tratava essa reunião, ele me procurou e falou: “Olha, eu gostaria que você me acompanhasse. Não
sei o que é, não sei se tem relação com esse processo .” Eu o acompanhei a essa reunião e a reunião
não  tinha  nada  a  ver  com isso,  era  uma  reunião  sobre  questões  creditícias,  Lava  Jato,  sobre
questões patrimoniais, balanço, Banco Central, grupo econômico.
Juiz Federal:- Quem se fazia presente nessa reunião?
Fernando Reis:- Também foi nessa sala contígua ao gabinete dele, do presidente do Banco do
Brasil, eu, o Marcelo e o Bendine, só os três. Só nós três estivemos nisso.
Juiz Federal:- Para essa reunião não houve intermediação do senhor André?
Fernando Reis:- Para essa reunião não houve intermediação do senhor André, foi uma ligação da
secretaria, um e-mail... acho até que faz parte dos autos, é um e-mail da secretaria do... acho que o
que faz parte dos autos é a secretaria do Marcelo avisando a ele que tinha recebido uma ligação da
secretaria do senhor Bendine. Não houve a intermediação do senhor André para essa reunião.
Juiz Federal:- Foi tratado nessa reunião dessa rolagem que foi mencionada?
Fernando Reis:- Acho que foi mencionado, para lhe ser sincero eu não recordo. Pode ter sido
mencionado:  "Está  caminhando…  "  Alguma coisa  assim,  muito...  Do  que  eu  me recorde dessa
reunião foi  basicamente,  o objeto dessa reunião,  como está no nosso relato,  era uma ajuda a
memória que o Marcelo teria enviado ao Aloísio Mercadante, então Chefe da Casa Civil,  e essa
ajuda a memória o senhor Bendine trazia ela em uma pasta verde, com um brasão da Presidência,
dizendo que ele tinha sido encarregado pela Presidência para tentar ajudar...  tinha acabado de
acontecer a 7ª fase da operação Lava Jato, para tentar ajudar nas questões creditícias que não
houvessem acelerações de dívidas, de crédito, paras empresas envolvidas na operação Lava Jato e
aí principalmente no caso da Odebrecht.
[…]” 

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]
Juiz Federal:- Mas o senhor orientou ao senhor Fernando a negar absolutamente ou a enrolar.
Como é que foi?
Marcelo  Bahia  Odebrecht:- Não,  veja  bem,  negar,  negamos.  Óbvio  que  eu  não  sei  como  o
Fernando conduziu o assunto do ponto de vista de (ininteligível), mas negamos. Mas, isso vira e
mexe, Fernando voltava: “Olha, André está voltando com esse assunto”. Eu não conhecia André, e
eu falei: “Esqueça, não vamos, não tem nenhum sentido”. Bom, houve o momento que eu comecei
a levar o assunto mais seriamente, o achaque mais seriamente, não tinha ainda tomado a decisão,
mas comecei a levar mais seriamente, que foi em janeiro de 2015, quando eu tinha estado com a
presidente Dilma, pra dizer: “Olha, está tendo vários problemas derivados da Lava Jato, afetando as
empresas, tudo. E eu achava importante a senhora definir um interlocutor que pudesse interagir
com a gente, as outras empresas têm gente presa, eu posso tentar ver como é que a gente ajuda
nisso.  Agora  tenho  que  resolver  os  problemas  financeiros  da  empresa”.  E  ela  nomeou  o
Mercadante.  Eu  mandei  umas notas  para  o  Mercadante.  E  depois  eu tive  uma reunião com o
Bendine. Essa reunião, o Fernando já foi, porque eu já queria... Foi a primeira reunião que eu fui
com o Bendine, que Fernando foi, que não tinha nenhum sentido o Fernando ir para uma reunião
com o Bendine. Mas foi já pra perceber.
Juiz Federal:- Essa reunião foi em janeiro ainda?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Foi em janeiro de 15, ele ainda era presidente do Banco do Brasil.
Juiz Federal:- E essa reunião foi aonde?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Foi na sede do Banco do Brasil em São Paulo.
Juiz Federal:- E essa reunião foi intermediada pelo senhor André ou não teve nada a ver?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Essa, realmente, eu não me lembro se eu marquei através de minha
secretária ou através de Fernando.
Juiz Federal:- E qual foi o conteúdo dessa reunião?
Marcelo Bahia Odebrecht:- A razão dessa reunião foi conversar sobre os problemas derivados da
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lava jato. Ele ainda estava como presidente do Banco do Brasil, na época até do relato, eu não me
lembrava se ele tinha sido nomeado ou não, mas não, ele era presidente do Banco do Brasil. Nesse
momento, o que me impactou também foi o seguinte, ele não mencionou que foi diretamente,
assim,  que o  Mercadante  pediu  para  tratar  com ele.  Só  que quando eu  cheguei  lá,  ele  tinha
colocado as mesmas notas que eu mandei para o Mercadante estava lá numa pasta com um brasão
lá, estava a pasta lá com as notas. Aí eu disse: “Olha...”, ele se colocou como, assim, indicado pela
presidência para resolver os problemas derivados da lava jato, questão financeira, ainda não tinha
vindo com o assunto diretamente Petrobrás. Bom, eu menciono isso, isso na verdade não está nem
no meu relato, está em outro relato de obstrução de justiça. Mas eu menciono isso, mais pela
questão de que a partir daí eu comecei a levar o assunto mais seriamente, mas não tomei nenhuma
decisão.
[…]” 

Já no dia 05 de fevereiro de 2015, um dia antes de assumir a Presidência da PETROBRAS,

ALDEMIR BENDINE efetuou contato telefônico com  MARCELO ODEBRECHT para ratificar que

assumiria a estatal (Evento 1 – ANEXOS 5 e 17). No dia seguinte,  ANDRÉ GUSTAVO também fez

contato com  FERNANDO REIS para lhe informar novamente a ida de  BENDINE à PETROBRAS

(Evento 1 – ANEXO4).

Em 07 de fevereiro  de 2015,  previamente ajustado com  ALDEMIR BENDINE,  ANDRÉ

GUSTAVO ligou por duas vezes a FERNANDO REIS e ambos marcaram uma nova reunião com o já

Presidente da PETROBRAS e o executivo da ODEBRECHT para o dia 09 de fevereiro de 2015 (Evento

1 – ANEXO4).

Assim, no dia 09 de fevereiro de 2015, FERNANDO REIS viajou para o Rio de Janeiro e se

reuniu com ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE no Hotel Windsor Atlântica, onde este estava

hospedado, conforme documentação acostada ao evento 1 – ANEXOS 19 e 20.

O  referido  encontro  no  Hotel  Windsor  foi  confirmado  por ANDRÉ  GUSTAVO em

interrogatório e pelo próprio ALDEMIR BENDINE em fase investigativa:

- Interrogatório ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz Federal:- E alguma reunião em algum outro local, assim, que o senhor mencionou?
André Gustavo Vieira da Silva:- No Hotel Windsor.
[…]”

- Depoimento de ALDEMIR BENDINE (fase investigativa – evento 1 ANEXO 37):

“[…] QUE o depoente disse a ANDRE GUSTAVO que poderia passar no Windsor no início da noite,
o que realmente aconteceu; QUE  ANDRE GUSTAVO estava acompanhado de  FERNANDO REIS
[…]”.

Durante a conversa no Hotel Windsor, o Presidente da PETROBRAS ALDEMIR BENDINE
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indagou FERNANDO REIS sobre a pauta de assuntos da ODEBRECHT na petrolífera e lhe disse que

“entraria para resolver as questões importantes”3, pelo que seria necessário um encontro presencial

com MARCELO ODEBRECHT. 

- Interrogatório FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
“Fernando Reis:- […] Ele tomou posse na Petrobras. E a primeira vez que eu tive era um dia que eu
estava no Rio de Janeiro, o senhor André Gustavo me procurou e disse: “Eu também estou no Rio
de Janeiro, por que não aproveitamos e vamos ver ao senhor Bendine?” Ele estava ainda transitório
no Hotel Windsor, também no Rio de Janeiro, e tivemos uma reunião muito casual na recepção do
Hotel Windsor.
Juiz Federal:- O senhor, o senhor André e o senhor Bendine?
Fernando Reis:- Eu, o senhor André Gustavo e o senhor Bendine. Nesse dia, inclusive eu menciono,
me lembro que ele estava hospedado nesse hotel porque a esposa dele, que eu conheci naquele
dia, se aproximou para pedir a chave do quarto que queria subir ou qualquer coisa do tipo, ele me
apresentou a esposa... Mas ali basicamente era ele falando de Petrobras e perguntando um pouco
da agenda da Odebrecht com a Petrobras. A agenda da Odebrecht com a Petrobras, como já ficou
claro aqui, acho que é claro para todos, sempre foi uma agenda com vários vértices.
[...]” 

Nos dias seguintes ao encontro, mais precisamente em 12 de fevereiro de 2015, 02 de

março de 2015 e 04 de março de 2015, em ao menos 4 (quatro) ocasiões, conforme documento

juntado no evento 1 – ANEXO 4,  ANDRÉ GUSTAVO, ajustado com  ALDEMIR BENDINE,  que se

comunicavam por meio de mensagens autodestrutivas em aplicativo de celular4, efetuou ligações

telefônicas a  FERNANDO REIS repassando informações internas, privilegiadas e confidenciais da

PETROBRAS, relacionadas a decisões da diretoria e do conselho de administração que eram de

interesse da ODEBRECHT, como a questão do bloqueio cautelar imposto às empresas investigadas

na Operação Lava Jato5. 

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
Juiz Federal:- E o senhor Bendine assumiu algum compromisso, vamos dizer, em relação a esse
bloqueio cautelar de levantá-lo ou de tentar levantar, ele, como é que, qual que era, o que ele
falava nessas reuniões?
Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- A posição, daquilo que eu me recordo do senhor Bendine sobre o

3 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO3 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de
FERNANDO REIS.

4 Aplicativo de mensagens Wickr, que possui função de autodestruição de mensagens, conforme as juntadas nos relatórios acostados
no evento 1 – ANEXO 21 e ANEXO22.

5 ANEXO23 – Aponte-se que, em 12 de fevereiro de 2012, uma hora após a ligação deste dia, às 23:34hs, fora encaminhada para
deliberação  do  Conselho  de  Administração  da  PETROBRAS  proposta  da  Diretoria  de  Engenharia,  Tecnologia  e  Materiais  –
Corporativo (ETM-CORP) para que se autorizasse a “negociação e processamento de aditivos, transações judiciais ou extrajudiciais e
termos de quitação, com empresas mencionadas na Lava Jato, mediante a adoção de medidas adicionais de conformidade”.
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bloqueio cautelar ele criticava o bloqueio cautelar como tinha sido feito pela Graça.
Juiz Federal:- Sim.
Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Dizendo que o bloqueio cautelar tinha sido feito de uma forma
muito  ampla,  sem critério  e  que  o  bloqueio  cautelar  tinha,  então  ele  sempre  colocava  que o
assunto bloqueio cautelar era um assunto que deveria ser tratado dentro da Petrobras, em alguns
momentos ele trouxe a informação, na verdade o próprio André Gustavo me trouxe antes de
sair na impressa, ele me trouxe uma informação, ele me ligou dizendo “Olha, vai ter uma
solução  para  o  bloqueio  cautelar  porque  a  diretoria  da  Petrobras  vai  aprovar  um novo
sistema de compliance e aí todas as empresas vão se submeter a esse sistema de compliance”
e isso resolveria o bloqueio cautelar, que eu tenho a impressão que é o que está acontecendo
agora, acho que é o procedimento que foi adotado e está acontecendo agora, ele me falou
isso  e  um  ou  dois  dias  depois  estava  na  imprensa,  naquela  época  tratou  como  uma
informação privilegiada, ele tinha a preocupação de dizer que o bloqueio cautelar era ruim para a
Petrobras também, porque...
Juiz Federal:- Ele quem?
Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- O Bendine, nas reuniões. De que o bloqueio cautelar era ruim
para Petrobras porque limitava, reduzia o número de fornecedores, me lembro que o Marcelo fazia
algumas sugestões de como sair desse "nó", porque no fundo se via que aquilo era um impasse
que era ruim para as empresa e era ruim…[...]” 

A partir daí, entre fevereiro e maio de 2015, ANDRÉ GUSTAVO articulou com FERNANDO

REIS  e ALDEMIR BENDINE a  realização  de  duas  reuniões  do  Presidente  da  PETROBRAS com

MARCELO ODEBRECHT.  Após fixadas datas e horário por intermediação de  ANDRÉ GUSTAVO,

FERNANDO REIS se incumbiu ligar e agendar a reunião no local combinado, no caso o escritório

de advocacia MATTOS FILHO,  que efetivamente foram realizadas,  conforme ofício acostado no

evento 365. A reunião ocorreu às escuras porque ALDEMIR BENDINE não queria que o encontro

se efetivasse na PETROBRAS.

As circunstâncias desses encontros, segundo relatou  MARCELO ODEBRECHT,  de serem

realizados fora da agenda dos envolvidos, em local diverso da PETROBRAS ou da ODEBRECHT, e de

forma que não fossem descobertos, caracterizava o pedido de vantagem indevida subjacente.

- Interrogatório MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]
Marcelo Bahia Odebrecht:- […] Neste caso não, quer dizer, e aí antes dessa reunião de André tu
tive  pelo  menos dois  encontros que foram realizados no mesmo lugar  atípico,  que foi  aquela
reunião que meu pai e Nilton vieram a ter em setembro. E na verdade não é um lugar neutro, no
fundo era um encontro escondido...
Juiz Federal:- O senhor menciona o escritório de advocacia?
Marcelo Bahia Odebrecht:- É, era um encontro escondido, que se combinava de um entrar
por um lado, o outro entrar pelo outro, quer dizer, o escritório de advocacia não sabia, só
cedeu a sala.  Mas o que eu digo é o  seguinte,  era um encontro atípico,  que se diz  “na
surdina”, a gente está aqui na surdina. Apesar de que os temas tratados lá foram legítimos,
eram críticos, caracterizava que havia por trás um pedido indevido, e no caso da reunião de
setembro havia já até um pagamento, os pagamentos indevidos.
[…]”
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O assunto tratado nas reuniões foram temas de interesse da ODEBRECHT na PETROBRAS,

fundamentalmente o bloqueio cautelar de contratação com a petrolífera imposto às empresas do

grupo econômico em virtude das investigações da Operação Lava Jato.

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT:

“[…]
Juiz Federal:- Certo. E o que foi debatido nessa reunião?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Nessa reunião, nós tratamos dos temas legítimos. Veja bem, o que era
crítico pra gente nesse momento, nós tínhamos o problema dos bloqueios cautelares da Petrobrás
e tínhamos os problemas dos processos administrativos do CGU envolvendo essas empresas.  A
gente nem estava, no fundo, eu nem forcei a barra e nunca pedi para que houvesse o desbloqueio
da construtora, porque eu sabia que a construtora estava citada, estava envolvida. mas no caso da
OOG e  da  Odebrecht  Ambiental,  elas  tinham sido  incluídas  na  lista  de  bloqueia,  porque  elas
participavam do mesmo grupo econômico. O que acabava sendo injustiça, porque várias empresas
que eram concorrentes dela, só porque atuavam na área de offshore. E a área de offshore não
estava  sendo  investigada,  mas  tinham  sido  citadas,  algumas  inclusive  já  estão  aqui.  Elas  não
estavam bloqueadas. Então as nossas concorrentes não estavam bloqueadas, mesmo citadas, e nós
não. Então, veja bem, nesse sentido, esse pra mim é um ponto importante, inclusive, por exemplo,
sobre esse tema, aí já foi maio, a gente até discutiu uma questão lá, que tinha uma estratégia que
podia funcionar de que pareceria que o Bendine estava fazendo mais, mas não estava, que era no
sentido do seguinte, de que, ora, ele revisar a lista colocando todas as empresas que foram citadas
na lava jato, mas tirando aquelas que eram por conceito do grupo econômico, mas isso acabou
acho que...
Juiz Federal:- Isso foi discutido?
Marcelo  Bahia  Odebrecht:- Foi  discutido,  foi  discutido,  mas  eu  acho  que  acabou  isso  não
evoluindo, até porque depois a gente percebeu que ele começou a perceber… Eu acho que ele
começou a ver que ele não conseguia mexer nesses assuntos apesar de legítimos.
[...]” 

A propósito, ao longo das reuniões, ALDEMIR BENDINE sempre manifestou postura ativa

quanto aos temas de interesse da ODEBRECHT na PETROBRAS, comprometendo-se a, de alguma

forma, dar encaminhamento pretendido por  MARCELO ODEBRECHT,  sobretudo em relação ao

bloqueio cautelar sobre as empresas do grupo econômico.

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]
Juiz Federal:- Certo. Nessas reuniões que o senhor mencionou que teve com ele, ele assumiu um
compromisso então de ajudar a Odebrecht a desbloquear, para esse desbloqueio cautelar? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Ele disse que ia ajudar. Eu digo o seguinte, ele nunca, ele não assumiu,
ele não assumiu nada que, ao meu modo de ver, não fosse legítimo e lícito, isso eu tenho que dizer,
ele nunca assumiu. E a minha preocupação naquele momento era mais em avaliar a capacidade, até
a boa vontade dele e não ter ele atrapalhando. 
Juiz  Federal:-  Mas ele demonstrou,  assim, verbalmente,  falou verbalmente que tinha boa
vontade para desbloquear e atender a esse pleito, por exemplo, em relação a OOG? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Foi,  ele falou, a gente discutiu essa questão, a estratégia para
exatamente aumentar a lista, mas tirar a OOG. Outras questões, por exemplo, a questão das
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glosas e retenções, ele disse: “Olha, vou ver isso como é que fica”,  porque eram serviços
prestados..
Juiz Federal:- As glosas e retenções, os pagamentos por serviços já prestados, é isso?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Por serviços já prestados. Outra questão, por exemplo, as comissões
internas de apurações dentro da Petrobrás estavam sendo conduzidas de tal maneira a encontrar
culpados. Então, ele, “oh não, vou dar uma olhada nisso”. A questão, por exemplo, de uma coisa
que estava sendo muito chata na época, era que estava sendo divulgado de que a Petrobrás queria
vender  a  participação  da  Braskem.  Naquele  momento,  era  um momento  conturbado,  a  gente
conversou sobre isso. Por exemplo, estava tendo uma investigação interna na Braskem. E tinha, e,
por exemplo, a gente constituiu um comitê para acompanhar o conselho, para acompanhar essas
investigações  internas.  E  naquele  momento  a  gente  discutiu  sobre  isso,  não  tem ninguém da
Odebrecht e da Petrobrás nesse comitê,  seria um comitê mais dependente,  a gente conversou
sobre isso. Então, quer dizer, eram temas que eu digo, os temas que eu tratei, eu imagino
também que teve na reunião de setembro, eu já preso, eram temas legítimos.  A questão era
que por trás desses temas todos nós sabíamos que havia um pedido por trás, e a maneira
como essas reuniões tiveram que ser marcadas  .
Juiz Federal:- Mas nas reuniões ele tinha, vamos dizer, uma postura normalmente favorável a
esses pleitos da Odebrecht? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Tinha, e porque eram temas legítimos. Ele sempre, ele achava que
fazia sentido e ia ver como... E o que aparentemente ocorreu é que ele não conseguiu dentro
da Petrobrás fazer aquilo que ele falava com a gente. Quer dizer, agente trocava ideias, tudo,
a sensação que a gente tinha é que quando ele ia para a Petrobrás, ele via que já estava tudo
lá tão conturbado e não dava para ele…
[…]”

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz Federal:- Aí o senhor menciona que esses 3 milhões foram pagos pela Odebrecht em favor do
senhor Bendine, mas ele conseguiu de fato fazer alguma coisa em benefício ao grupo Odebrecht
dentro da Petrobrás? 
André Gustavo Vieira da Silva:- Olha…
Juiz Federal:- O senhor falou que ele tentou, tentou, mas ele conseguiu algo? 
André Gustavo Vieira da Silva:- Eu acho que dentro do conjunto de interesses que foram
colocadas ali,  eu não sei  se foi  resolvido.  Acho que não,  porque senão ele teria me dito
objetivamente. O que eu percebi é o seguinte, primeiro houve de fato um interesse dele de
tentar resolver a todo custo a questão do bloqueio cautelar, era um compromisso que ele
tinha assumido fazer. Como também de tentar resolver o conselheiro lá na Braskem. E de ser
sensível às questões da Odebrecht. Talvez ele não tenha encontrado, como eu disse, ambiente
para poder de alguma forma tratar isso. E a Odebrecht não tem dúvida de que de fato só fez
o pagamento, quando viu que ele ia para a Petrobras, e quando viu a sinalização dele de
poder tentar ajudar de alguma forma.
[…]”

Assevere-se ainda que, embora o Presidente da PETROBRAS não tivesse alçada individual

para  atender  as  aspirações  de MARCELO  ODEBRECHT,  os  encaminhamentos  internos  e  os

entendimentos do Presidente da PETROBRAS tinham muita força e eram extremamente relevantes

no contexto decisório da estatal e, no caso concreto, ALDEMIR BENDINE, de fato, se posicionava

pelo desbloqueio cautelar pretendido por MARCELO ODEBRECHT.
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- Depoimento de FRANCISCO PETROS: (Evento 279, Termotranscdep3)

“[…]
Ministério Público Federal:- Bom dia. O poder de influência... Desculpa, o posicionamento do
presidente gerava uma influência destacada na discussão junto aos âmbitos decisórios da
companhia?
Francisco Petros de O. L. Papathanasiadis:- Sim, o presidente é um elemento extremamente
importante. 
[…]”

- Depoimento de ROBERTO MORO (Evento 313):

“[…]
Juiz  Federal:-  Esclarecimento  do  Juízo  senhor  Roberto.  O  senhor  Bendine,  ele  tinha  alguma
posição definida em relação a esses bloqueios cautelares? 
Roberto Moro:- De uma forma geral acho que não só o Aldemir Bendine, como a maioria das
discussões que nós tínhamos, era no sentido de que as empresas deveriam ser preservados na
atividade econômica, desde que elas entrassem nos ditames da lei. Que era colaboração, a troca
da administração, a implantação de procedimento de conformidade e o ressarcimento por danos
causados. Vendo esse framework, que se pensava que deveria ser encaminhado para essa linha,
que era a linha da leniência com as empresas. Esse era assim o pensamento geral da preservação
da atividade econômica, havia sim esse pensamento. 
[…]”

Ainda  quanto  às  tratativas  da  solicitação  de  propina  feita  por  ALDEMIR  BENDINE,

ANDRÉ  GUSTAVO viajou  de  Brasília/DF  para  São  Paulo/SP  no  dia  04  de  maio  de  2015  e

novamente  encontrou-se  com  FERNANDO  REIS,  no  restaurante  Rodeio  Shopping  Iguatemi,

quando propôs a realização de um acordo entre MARCELO ODEBRECHT e ALDEMIR BENDINE.

O encontro no restaurante Rodeio Shopping Iguatemi é comprovado pela documentação

acostada ao Evento 1, ANEXO28, bem como por FERNANDO REIS e ANDRÉ GUSTAVO.

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
Fernando Reis:- O senhor André. Teve um encontro na churrascaria Rodeio e ali já começava a ter
um certo incomodo dele por eu não estar dando nenhuma resposta firme ou positiva na questão
dos 17 milhões que ele queria, que ele solicitava aqueles 17 milhões.
[…]”

- Interrogatório ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[...]
André Gustavo Vieira da Silva:- […] Então eu tive alguns encontros com o Fernando Reis. De fato,
estive na Odebrecht com ele. Estive no Hotel Mercury como ele cita.  Estive no rodeio com ele.
Tive encontro com ele no aeroporto de Brasília. Estive no Hotel Manhattan, ele esteve na minha
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casa, o Fernando Reis, também. Um dia, independentemente da ida o qual está citado por Marcelo,
ele estava indo para o aeroporto, eu chegando, e passou lá em casa pra gente fazer um ponto de
situação...
[…]”

Em decorrência da gravidade que eventual atuação negativa do Presidente da PETROBRAS

poderia causar ao grupo empresarial,  FERNANDO REIS e  MARCELO ODEBRECHT optaram por

agendar um novo encontro com ALDEMIR BENDINE.

Tal reunião foi marcada para o dia 18 de maio de 2015, às 19:30 horas, na residência de

ANDRÉ GUSTAVO, localizada na SHIS QI 3, Conjunto 10, Casa 2, Lago Sul, em Brasília/DF. Na época

desse encontro, além da questão sobre o bloqueio cautelar imposto sobre as empresas do grupo, a

ODEBRECHT mantinha  extensa  pauta  de  interesses  na  PETROBRAS,  como os  relacionados  aos

contratos  de  sondas,  assuntos  relacionados  à  Sete  Brasil,  glosas  constantes  em  pagamentos

devidos à construtora, entre outras questões. 

De se ver que no âmbito da ODEBRECHT, MARCELO ODEBRECHT havia, já no dia 16 de

maio de 2015, conforme e-mails juntados no evento 219 – ANEXO 2, solicitado que os pleitos que

seriam tratados com ALDEMIR BENDINE fossem lhe encaminhados. Já no dia 18 de maio de 2015,

antes da reunião com o Presidente do Banco do Brasil, solicitou que sua secretária imprimisse os

documentos  para  subsidiá-lo  no  encontro  que  veio  a  ocorrer  na  noite  daquele  dia.  A

documentação, constante do evento 219 – ANEXO 2, corrobora que os assuntos de interesse de

MARCELO  ODEBRECHT com ALDEMIR  BENDINE eram  relacionados  a  questões  do  grupo

empresarial com a PETROBRAS.

Assim, no dia 18 de maio de 2015, ALDEMIR BENDINE compareceu a Brasília pela manhã

e,  junto com  ANDRÉ GUSTAVO,  ajustaram, via telefone e através do aplicativo de mensagens

Wickr6, que a ratificação do pedido de propina a MARCELO ODEBRECHT seria feita mediante uma

senha, a qual seria a menção a “rolagem de dívida da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL” no decorrer

da conversa que teriam naquele dia.

MARCELO  ODEBRECHT  e  FERNANDO  REIS se  deslocaram  até  Brasília  em  avião

particular da ODEBRECHT e foram cientificados por  ANDRÉ GUSTAVO que seria proferida uma

senha por  ALDEMIR BENDINE  para que fosse reforçada a solicitação de vantagem indevida. A

referida senha seria relacionada ao crédito da AGROINDUSTRIAL.

6 Aplicativo de mensagens com função autodestrutiva, conforme os prints juntados no evento 1 – ANEXO 21 e ANEXO22.
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Ao longo da reunião, foram abordados os temas sensíveis de interesse da ODEBRECHT na

PETROBRAS e, em determinado momento, sem qualquer relação com o assunto que estava sendo

tratado,  ALDEMIR BENDINE pronunciou a senha a  MARCELO ODEBRECHT ao dizer que estava

satisfeito com o crédito que havia sido liberado à ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL e, assim, ratificou

o pedido de propina. 

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
André  Gustavo  Vieira  da  Silva: […]  Então  ele  conversou  comigo.  Eu  pedi  a  ele  pra  receber
Fernando Reis e Marcelo. Houve uma primeira reunião nisso tudo que foi lá em casa. Essa reunião
lá em casa foi uma sugestão minha, porque até então os encontros estavam ocorrendo, e sempre
eu agendava para eles se falarem. Eu agendava para eles se falarem. E era notório que eu tinha
influência, porque eu não tinha dificuldade, eu passava uma mensagem e dizia:  “Olha, tu pode
receber ele amanhã?”; e ele dizia: “Amanhã eu estou em reunião, tem conselho, tem não sei que...”,
“Tu arruma quinze minutos aí, é importante”; ele arrumava quinze minutos e resolvia. Então quem
arruma uma agenda dessas com alguém que é presidente do banco não pode estar falando sem de
alguma forma estar sendo habilitado por ele.  Então, resultado, quando eu sugeri um encontro
na  minha  casa,  eu  conversei  com  o  Bendine,  eu  disse:  “Olha,  a  gente  precisa  fazer  um
encontro lá em casa. Primeiro porque eu imagino que eles estão aí na expectativa de lhe
colocar a preocupação deles em relação à Petrobrás. Acho até que a reunião não vai ser para
tratar nada de Petrobrás, mas é a chance que a gente tem de tentar contextualizar a solução
que está sendo dada do Banco do Brasil, e esses caras não correrem e tal”; ele disse: “Não, eu
concordo e tal, vamos marcar”. Ele tinha me dito que chegaria no final do dia a São Paulo, depois
eu vi que ele terminou chegando mais cedo, mas na realidade ele me disse que ia passar no fim do
dia. De fato chegou Fernando Reis, o Fernando Reis chegou e disse: “André, é constrangedor,
não vou botar Marcelo para estar tratando esse tipo de assunto com o Bendine, nem vou
tratar, nem Marcelo vai dar esta brecha”.
Juiz Federal:- Esse tipo de assunto o que, da vantagem financeira?
André Gustavo Vieira da Silva:- Da vantagem indevida, vamos colocar, a propina. Resultado,
na hora em que ele chegou, nós sentamos na varanda lá fora, o Marcelo passou uns quarenta
minutos,  uma hora,  fazendo o contexto  da  preocupação dele  em relação  à  Petrobras,  a
preocupação do setor, preocupação bancária, que os bancos estavam fechando as portas. Fez
o histórico do problema como um todo e disse que precisava da ajuda dele, que o setor ia
precisar  da  ajuda  dele.  Colocou  como  questão  fundamental  logo  de  cara  a  questão  do
bloqueio cautelar. Mas entre esses e nas outras reuniões foi tratada uma pauta adicional, que mais
pra frente foi cancelado um navio ou uma sonda, eu não tenho conhecimento técnico, não sei se
sonda é navio ou navio é sonda, mas um navio sonda. Houve também uma pauta de pagamentos
pendentes, por causa do bloqueio cautelar. Havia também a questão da Braskem. Um problema
especifico, não tinha nem a ver com recurso, nem nada, era com um conselheiro que tinha que ser
nomeado que estava criando o problema. Havia uma pauta de alguns assuntos lá dentro em que
Bendine  se  colocou  à  disposição  para  ajudar.  Mais  uma vez  eu  vi  que  tanto  a  Odebrecht,  aí,
colocava que estava na Petrobrás, quanto no Banco do Brasil,  achava que ele de alguma forma
talvez não pudesse ajudar. Ele não me vendia isso, e eu não tinha esse conhecimento. Mas acho
que  eles  também deviam ter  algum tipo  de  expectativa,  porque  senão  não  ficavam tratando
comigo um ano, um ano e meio, dois anos. Então, a reunião lá em casa se tratou dessa pauta toda.
E em algum momento, eu tinha pedido ao Bendine que fizesse uma sinalização. Na realidade,
eles usaram o termo senha, mas não foi bem senha, aquele negócio “Copo”, “Água”, não é.
Eu digo: “Faça uma referência de que o assunto da Agroindustrial foi resolvido. Ao fazer essa
referência de que o assunto foi resolvido é a interpretação clara que você está cobrando a
solução de um problema que foi dado”. A partir daí, quando o Marcelo chegou...
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Juiz Federal:- Cobrando vantagem financeira?
André  Gustavo  Vieira  da  Silva:- Cobrando a  vantagem financeira  sim. Quando o  Marcelo
chegou, eu compartilhei isso com o Marcelo. O Marcelo ficou calado. O Fernando Reis ficou na
dele. Fizemos a conversa ali, lá em casa, e terminou a conversa. Eles foram embora, Bendine ficou,
ainda comeu um lanche comigo, foi embora. Eu disse a ele: “eu acho que a gente resolveu”; ele fez:
“André, agora vamos ter que ter cuidado em tratar e ver a pauta deles lá”. Eu “Está bom”.  O assunto
foi pra frente. Depois, nós voltamos a ter um outro encontro, eu e Bendine, em que ele já se
mostrava animado em resolver o bloqueio cautelar. […].”

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]
Marcelo Bahia Odebrecht:- Essa reunião em maio foi na casa de André.
Juiz Federal:- Essa reunião foi na casa de André em Brasília?
Marcelo Bahia Odebrecht:- É.
Juiz Federal:- E quem estava presente nessa reunião?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Aí estava eu, Fernando, André e o Bendine. Nessa reunião, o Fernando
chegou antes para conversar, eu não conhecia o André até então, aliás o único encontro que eu tive
com o André foi nessa reunião. Eu cheguei depois, quando eu cheguei fui apresentado.  E aí, o
André e o Fernando me disseram o seguinte: “Olha, combinamos aqui, ele vai, no contexto
da reunião vai falar...”, eu não lembro exatamente as palavras, “Mas vai falar isso como se
fosse uma senha desta forma e que vai ficar então evidenciado o pedido que André está
fazendo”.  E assim foi  feito,  a reunião normalmente.  Foi  sobre temas,  os temos críticos nossos,
legítimos, inclusive, por exemplo, até juntei aos autos, eu tenho um e-mail que eu pedi para minha
secretária em Brasília, a secretária de Brasília, imprimir pouco antes desta reunião, poucas horas
antes dessa reunião, que eram os temas que eu estaria levando pra gente discutir. Então, os temas
em si eram legítimos.  O que foi de diferente nessa reunião foi que no meio dessa discussão
sobre lava jato e temas da Petrobrás, aí sim, ele trouxe claramente aquelas palavras da forma
que o André havia me dito, como sinal de que o pedido de André existia.
Juiz Federal:- E quais eram mais ou menos essas... Não precisa ser as palavras exatas, mas o que
ele falou?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Não,  foi mencionando o financiamento, “Olha, o financiamento,
entendo que deu certo, foi tudo bem”, coisas assim.
[…]”

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…] 
Fernando Reis:- […] Nessa reunião do dia 18 de maio o combinado é que eu chegaria antes, tem
até também no processo um e-mail  meu dizendo que chegaria  antes disso,  a  ideia...  Marcelo
inclusive me perguntou antes de ir a essa reunião, se seria tratado alguma coisa desses 17 milhões,
eu tinha dito a ele que não. Marcelo não se expunha a isso, não trataria com isso, eu disse: “Olha,
entendo que não será tratado nada disso". Mas que da mesma forma, nem o Aldemir Bendine se
exporia a isso, nem ele, Marcelo, queria ter exposição para tratar disso.  Então eu cheguei antes
para conversar com o senhor André Gustavo, o senhor André Gustavo me disse: “  Olha, o
assunto será Petrobras, vai se falar da agenda ampla da Petrobras, mas ele vai fazer uma
menção e uma referência ao crédito da Agroindustrial, o que demonstra, denota, que ele tem
a  expectativa  de  que  nós  recebamos  o  valor  que  ficou  acordado,  segundo  ele,  naquele
momento  ”.
Juiz Federal:- Sei.
Fernando Reis:- O Marcelo chegou em seguida,  eu na frente ainda do senhor André Gustavo
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comentei com o Marcelo de que seria feita essa menção. O Marcelo ouviu também sem dizer nada.
Sentamos os três em uma varanda, eu e Marcelo em um sofá e o André Gustavo em uma cadeira a
esquerda. Quando chegou o senhor Bendine ele se levantou, foi buscar o senhor Bendine na porta.
Demorou aí seus cinco minutos, voltaram os dois, nós permanecemos no sofá, tinha um de cada
lado na varanda da casa do senhor André Gustavo.  E o assunto era Petrobras, como não era
minha agenda eu não sei lhe dizer exatamente, mas eram todos os assuntos que se tratava
desbloqueio,  nafta,  Sete Brasil,  enfim, esses assuntos  da agenda.  E,  de fato,  me chamou
atenção em um determinado momento, o senhor Bendine tinha em frente a mesa de centro
assim um maço de cigarro, ele parou, acendeu um cigarro e disse: “  Marcelo, e o crédito da
Agroindustrial  foi  renovado,  né?  Deu  tudo  certo  ”  E  continuou  o  assunto  tratando  da
Petrobras. Esse foi o ponto da reunião que me chamou atenção porque eu estava ali para
isso.
[…]”

Durante o retorno dessa reunião, MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS concluíram

que,  para  evitar  potenciais  desgastes  desnecessários  e  represálias  por  parte  do  Presidente  da

PETROBRAS,  deveriam  atender  à  solicitação  de  vantagem  indevida  para  manter  o  canal  de

comunicação  com  ALDEMIR  BENDINE visando  a  preservação  dos  interesses  empresariais  na

estatal. 

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]
Marcelo Bahia Odebrecht:- E no fundo eu saí dessa reunião com o Fernando então em maio, 18
de maio, aí falei: “Olha, Fernando, eu acho que agora não tenho a menor dúvida de que existe o
pedido. Pelas conversas que a gente tem com ele, ele pode se não nos ajudar, pelo menos ele pode
nos atrapalhar. Eu acho que a gente devia começar. Eu não acho que a gente vai precisar dar os 17,
mas vamos começar a pagar alguma coisa administrando”. E aí eu disse: “Fernando, vai acertando
com o André alguma coisa, vá pagando, e nós vamos avaliando a capacidade dele de atingir a
gente”. […]”

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
Fernando Reis:- […] No vôo de volta nós voltamos, essa reunião foi tarde, terminou tarde, voltamos
eu e Marcelo no avião da empresa, a gente até colocou aí o plano de vôo e me lembro que nesse
vôo de volta o comentário era essa preocupação, porque a gente tinha até então o André Gustavo
falando de uma caneta mais pesada na Petrobras,  existia então o presidente da Petrobras que
sempre teve essa agenda delicada da Odebrecht na sua mão, por mais que a gente não tivesse
qualquer atitude ali, eu até menciono no meu relato que, com o estalar de dedos, podia criar um
problema para organização Odebrecht, as vezes até procrastinando uma decisão, procrastinando
uma  coisa...  que  é  uma  coisa  que  nós  já  passamos  infelizmente,  por  várias  vezes  em  outras
situações, e existia então essa... um presidente da Petrobras cobrando uma dívida por algo que ele
teria feito no Banco do Brasil.
[...]”

A propósito, sobre tal questão (conforme colacionado ao Evento 1, ANEXO32, página 7, 1ª

linha),  MARCELO  ODEBRECHT já  havia  registrado  em  suas  anotações  a  conveniência  de
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aproximação e  manutenção  de  bom relacionamento  com  ALDEMIR BENDINE,  em função  do

cargo  de  Presidente  da  PETROBRAS.  Em  interrogatório,  MARCELO  ODEBRECHT confirmou  a

intenção de efetuar a aproximação com ALDEMIR BENDINE para alinhamento de interesses:

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]
Ministério Público Federal:- Naquele relatório que sua excelência, o juiz, mostrou para o senhor,
do anexo 32, lá na frente há uma outra anotação em que o senhor esclarece o seguinte, “Perfil
novo, PR, Petrobrás, TD, em alinhamento conosco”, o senhor poderia me esclarecer isso, por favor?
Juiz Federal:- O doutor tem a página aí? 
Ministério Público Federal:- Página 7, a primeira linha da página 7, a pergunta é se era importante
para a empresa ter uma boa relação com Aldemir Bendine e se essa anotação tinha referência a
isso?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Sim, é aquilo que eu mencionei. Na verdade eu, internamente, a gente
dizia que o perfil dele, o perfil dele era um perfil que ele veio com a missão de ser um perfil muito
mais conciliador com as empresas envolvidas na lava jato do que estava sendo a Graça, que estava
com um embate. Então, esta era uma discussão interna que a gente teve. Inclusive eu menciono em
algum e-mail meu essa questão de que logo que ele veio, uma carta que veio da Petrobrás pra
mim ou para algum LE assinada por ele, já veio, ou por ele ou por algum diretor, já veio com um
posicionamento muito mais amigável do que os últimos que tinham vindo na gestão Graça. E essa
questão do alinhamento é justamente a maneira interna que a gente falava de que a gente, todo
mundo sabia que eu e Fernando estávamos de alguma maneira buscando um alinhamento com o
Bendine. Então, em várias trocas de e-mails internos fica evidente que a gente está falando sobre
essa busca, esse alinhamento. Por exemplo, em alguns e-mails a gente diz assim, eu falo para os
outros  copiados  no  e-mail:  “Olha,  eu  e  Fernando estamos  alinhando uma estratégia,  estamos
combinando uma coisa”, aí eu digo assim: “Fale com o Fernando pra você entender melhor o que
é”. Então em vários... Ou seja, existia durante, estamos falando de fevereiro a maio, houve essas
questões que envolviam essas duas reuniões no escritório de advocacia. 
Ministério  Público  Federal:- Existia  uma  intenção  da  empresa  de  ter  uma  boa  relação  com
Aldemir Bendine enquanto presidente da Petrobrás? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Exato, essa era a questão que se colocava, porque, veja bem, tinha
uma relação, acho que a gente tinha uma relação boa. E existia essa questão que podia virar. Veja,
esse pagamento que havia por trás, esse pedido pagamento que havia por trás, ele era uma faca de
dois gumes. Quer dizer, no fundo ele podia consolidar uma relação favorável ou podia, se a gente
negasse, tornar uma relação complicada. Então havia essa questão aí que foi durante três meses,
não é uma coisa fácil você ceder, ainda mais naquele momento, a isso. Então, foi fruto de várias
aproximações sucessivas para eu ter certeza do pedido e da capacidade de ser atingido.
[…]”

Nesse contexto,  previamente ajustado com  MARCELO ODEBRECHT,  FERNANDO REIS

ofereceu e prometeu vantagens indevidas a  ALDEMIR BENDINE, no importe de R$ 3.000.000,00

(três milhões de reais), para determinar que o Presidente da PETROBRAS praticasse atos de ofício,

comissivos e omissivos, que favorecessem a ODEBRECHT na estatal, inclusive aqueles relacionados

às consequências da Operação Lava Jato. 

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):
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“[…]
Marcelo Bahia Odebrecht:- […] E aí isso aconteceu, se pagou 3 pagamentos de 1 milhão cada, na
época,  eu  nem  me  lembrava,  acho  que  o  Fernando...  Eu  fui  preso  logo  depois  do  primeiro
pagamento, dois pagamentos foram realizados depois. E este é outro ponto também que eu digo,
se  fosse  uma  consultoria  técnica,  uma  consultoria  legítima,  ela  não  seria  paga  via  equipe  de
operações estruturadas. Ainda mais em um momento de tanto risco e exposição, eu já preso…
[…]” 

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
Juiz Federal:- Aí houve a decisão de fazer o pagamento então?
Fernando  Reis:- Aí  houve  a  decisão,  o  Marcelo  me  delegou  a  tarefa,  disse:  “  Olha,  vá
administrando e vendo como é que a gente contemporiza essa situação  ”.
Juiz Federal:- Mas vai administrando é vai pagando?
Fernando Reis:- Vá administrando era o pagamento para fazer algum... na realidade a ideia ali era
que a gente  fizesse  algum pagamento,  nunca os 17,  que fosse feito  um pagamento que não
negasse completamente, mas que também não mostrasse nossa aquiescência com esse pleito de
fazer um pagamento de 17 milhões de reais.
Juiz Federal:- Como é que as coisas se desenvolveram depois disso?
Fernando Reis:- Depois disso eu tive uma reunião com o senhor André Gustavo, eu o chamei no
nosso escritório, eu não sei lhe precisar exatamente como chegamos ao valor dos 3 milhões, se foi
uma proposta  minha,  se foi...  se  eu propus,  não me lembro de ter  proposto menos e  ele  ter
proposto mais. Mas a ideia era que fosse um valor de que nem fosse tão irrisório que pudesse
parecer alguma coisa que descontentasse e criasse mais raiva ou risco de alguma retaliação, ou que
criasse uma demonstração de poder, mas também que não fosse nada que desse a impressão de
que haveria o pagamento dos 17. Então foi um valor por percepção chegado para que não gerasse,
não detonasse aí um processo de demonstração de força, que era tudo o que a gente queria evitar.
Juiz Federal:- Sei.
Fernando Reis:- Então eu fiz uma coisa... naquele momento já era um momento para nós... a Lava
Jato já em curso, em pleno curso.
Juiz Federal:- Mas aí o senhor solicitou então que fosse feito esse pagamento?
Fernando Reis:- Eu solicitei, ele foi ao meu escritório, eu apresentei a ele, coisa que foi uma
atitude atípica também, já existia a desmontagem do Setor de Operações Estruturadas, já
estava em pleno curso de desmontagem, eu apresentei a ele a pessoa que fazia a minha
comunicação entre mim e o Setor  de Operações Estruturadas,  que era o senhor Eduardo
Barbosa. Apresentei inclusive com nome falso: “  Olha, esse aqui é o senhor Airton  .” Que foi o
nome que me ocorreu para que ele não conhecesse. Disse: “  Está autorizado um pagamento
de 3 milhões de reais.  " E eu o encaminhei para o Setor de Operações Estruturadas, lá para o
senhor Fernando Migliaccio, para que fosse coordenada esse pagamento dos 3 milhões de
reais. Depois disso, naquela semana ou na semana seguinte, houve a prisão do Marcelo, as coisas
se transformaram completamente dentro da Odebrecht e eu vim a saber, pelo próprio André, que
os pagamentos tinham sido realizados.
Juiz Federal:- Mas mesmo os pagamentos depois da prisão do senhor Marcelo? Não houve algum
cancelamento, não houve: “Olha, vamos cancelar esses pagamentos”, ou coisa assim, não?
Fernando Reis:- Excelência, eu não sabia que tinha sido feito, eu dei uma ordem. Na verdade eu
dei uma ordem para que se fizesse, é como eu sempre fiz.
Juiz Federal:- O pagamento dos 3 milhões?
Fernando Reis:- Eu dei uma ordem para fazer um pagamento de 3 milhões. Que inclusive eu acho
que o Eduardo Barbosa também só teve um encontro com o André Gustavo, para coordenar o
pagamento de 3 milhões. Eu nem sabia que tinham sido três parcelas de 1 milhão, em que datas
tinham acontecido ou como não tinham acontecido.
Juiz Federal:- Sei. E os pagamentos foram efetivamente realizados?
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Fernando Reis:- Eu soube, logo depois da prisão do Marcelo, pelo próprio André Gustavo, que os
pagamentos tinham sido realizados.
[…]”

A  propósito,  ANDRÉ  GUSTAVO também  confirmou  em  seu  interrogatório  que  a

motivação  dos  representantes  do  grupo  ODEBRECHT  em  efetuar  o  pagamento  de  vantagem

indevida  ocorreu  somente  em  virtude  da  posição  de  ALDEMIR  BENDINE de  presidente  da

PETROBRAS e de sua disposição em auxiliar nos interesses da empresa na estatal.

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…] 
Juiz Federal:- Aí o senhor menciona que esses 3 milhões foram pagos pela Odebrecht em favor do
senhor Bendine, mas ele conseguiu de fato fazer alguma coisa em benefício ao grupo Odebrecht
dentro da Petrobrás?
André Gustavo Vieira da Silva:- Olha...
Juiz Federal:- O senhor falou que ele tentou, tentou, mas ele conseguiu algo?
André  Gustavo  Vieira  da  Silva:- Eu  acho  que  dentro  do  conjunto  de  interesses  que  foram
colocadas  ali,  eu  não  sei  se  foi  resolvido.  Acho  que  não,  porque  senão  ele  teria  me  dito
objetivamente.  O que eu percebi é o seguinte, primeiro houve de fato um interesse dele de
tentar resolver a todo custo a questão do bloqueio cautelar, era um compromisso que ele
tinha assumido fazer. Como também de tentar resolver o conselheiro lá na Braskem. E de ser
sensível às questões da Odebrecht. Talvez ele não tenha encontrado, como eu disse, ambiente
para poder de alguma forma tratar isso. E a Odebrecht não tem dúvida de que de fato só fez
o pagamento, quando viu que ele ia para a Petrobras, e quando viu a sinalização dele de
poder tentar ajudar de alguma forma.
[…]”

A promessa de vantagem indevida foi aceita e, por intermédio de ANDRÉ GUSTAVO, foi

ajustado que o pagamento seria realizado de forma sub-reptícia através do Setor de Operações

Estruturadas da ODEBRECHT. 

Assim,  em  uma  ocasião  em  que  ANDRÉ  GUSTAVO compareceu  à  ODEBRECHT,

possivelmente  no  dia  15  ou  16  de  junho  de  2015,  FERNANDO  REIS autorizou  o  Setor  de

Operações Estruturadas a operacionalizar o pagamento de R$ 3.000.000,00 a título de propina. 

EDUARDO  BARBOSA,  subordinado  ao  executivo  da  ODEBRECHT,  repassou  a  ANDRÉ

GUSTAVO as senhas “Oceano”, “Rio” e “Lagoa”, que deveriam ser pronunciadas pelo recebedor dos

valores  no  ato  da  entrega  para  confirmar  a  autenticidade.  Para  tanto,  ANDRÉ GUSTAVO  lhe

informou o endereço de um apartamento alugado por seu irmão ANTÔNIO CARLOS e localizado

na Rua Sampaio Viana,  nº 180, Edifício Option Paraíso,  Apartamento 43,  Paraíso,  São Paulo/SP.

Além disso, indicou a pessoa de MARCELO CASIMIRO como recebedor dos valores, um taxista com
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quem possui fortes ligações e relacionamento estreito e que lhe prestava serviços na cidade de São

Paulo/SP.

- Depoimento FERNANDO MIGLIACCIO (Evento 192):

“[…]
Juiz Federal:- Certo. Alguns esclarecimentos do juízo aqui muito rapidamente. O senhor conhece o
senhor Aldemir Bendine ou o senhor André Gustavo Vieira?
Fernando Migliaccio:- O senhor Aldemir Bendine eu não conheço, o senhor André, não sei se é
esse nome, mas imagino que sim. Imagino que seja ele que eu conheço.
Juiz Federal:- E o senhor pode esclarecer, o senhor conhece ele de onde, de quê circunstância?
Fernando  Migliaccio:- Ele  foi  na  minha  sala  algumas  vezes,  no  escritório,  para  saber  dos
pagamentos.
Juiz Federal:- Desses pagamentos?
Fernando Migliaccio:- É.
[…]”

- Depoimento de EDUARDO BARBOSA (Evento 217):

“[…]
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda do episódio envolvendo a pessoa de André
Gustavo?
Eduardo José Mortani Barbosa:- Sim.
Ministério Público Federal:- Poderia esclarecer, por favor?
Eduardo José Mortani Barbosa:- Sim, eu estava na minha sala e o senhor Fernando Reis pediu
que eu comparecesse à sala dele,  levando as senhas que estavam em meu poder.  Quando eu
ingressei na sala ali estava o senhor André Gustavo, o Fernando me apresentou, e me apresentou
com o nome de Airton e pediu que eu entregasse a essa pessoa as senhas. Assim eu fiz, e esse
senhor me entregou um endereço, que eu enviei ao setor de operações estruturadas.
Ministério Público Federal:- E como é que o senhor sabe que o senhor André Gustavo era a
pessoa de nome Airton?
Eduardo José Mortani Barbosa:- Não, Airton o Fernando nominou a mim, André Gustavo ele
apresentou como André Gustavo mesmo.
Ministério Público Federal:- Ah, ok.
Eduardo José Mortani Barbosa:- O Fernando nominou a minha pessoa como Airton.
Ministério Público Federal:- Ah, a sua pessoa como Airton.
Eduardo José Mortani Barbosa:- Isso.
Ministério Público Federal:- André Gustavo como André Gustavo mesmo?
Eduardo José Mortani Barbosa:- Exatamente.
[…]”

Ao final,  o  pagamento  da  vantagem indevida  a  ALDEMIR BENDINE foi  concretizado

mediante  três  parcelas  de  R$  1.000.000,00  (um  milhão  de  reais),  nas  datas  de  17/06/2015,

24/06/2015  e  01/07/2015,  recebidas  por  MARCELO  CASIMIRO  e  entregues  no  apartamento

indicado por ANDRÉ GUSTAVO para, posteriormente, serem repassadas a ALDEMIR BENDINE.

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):
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“[…]
Juiz Federal:- E consta aqui nos autos, segundo o Ministério Público, pelo menos, um pagamento,
o pagamento total de 3 milhões. Foi feito esse pagamento mesmo?
André Gustavo Vieira da Silva:- Foi feito esse pagamento.
Juiz Federal:- Como que foi combinado esse pagamento?
André Gustavo Vieira da Silva:- Eu falei com Fernando, Fernando disse que ia fazer inicialmente
um pagamento  de  3 milhões,  3  pagamentos  de  1  milhão.  Ele  me  chamou na  Odebrecht.  Na
realidade, não foi nem ele, foi Roberta, a secretária dele. Eu fui para uma reunião lá com ele, ele me
chamou, disse que faria 3 pagamentos. Chamou uma pessoa na sala, que eu sei que eu sei que é
Fernando Barbosa, mas na época, ele deu um nome que eu vi aí, mas nem me lembrava do nome
também,  porque só  entrou,  falou comigo apenas  sobre  o  assunto  específico.  E  ele  perguntou
aonde receber, na hora eu liguei para o meu irmão. Meu irmão tem um flat que ele ficava para
trabalhar em São Paulo, eu digo: “Antônio Junior, estou precisando de um favor teu, talvez eu fiquei
lá no flat”. Na realidade, eu nunca fiquei nesse flat. Eu usei esse flat especificamente nessas três
datas, que inclusive não tinha ninguém. Já está claro que ninguém conhece ele, ninguém viu meu
irmão, ele não sabia do assunto. Ele soube quando levou a coercitiva ano passado. Então eu dei o
endereço do flat, eles combinaram datas, combinaram senhas, que era Oceano...
Juiz Federal:- Eles combinaram, o senhor está dizendo combinaram com o senhor?
André Gustavo Vieira da Silva:- Combinaram comigo, combinaram comigo.
Juiz Federal:- Certo.
André Gustavo Vieira da Silva:- Combinaram comigo as senhas...
Juiz Federal:- Não tem necessidade de o senhor...
André Gustavo Vieira da Silva:- Oceano, Lagoa e Rio. Mas isso está citado inclusive nos...
Juiz  Federal:- Sim,  não tem necessidade de ser  assim tão específico.  E  esse dinheiro,  esses 3
milhões...
André Gustavo Vieira da Silva:- Oceano, Rio, Lagoa, na Rua Sampaio Viana, 180, apartamento 43,
as datas foram no dia 17/06, 24/06 e 01/07.
Juiz Federal:- Mas o senhor não estava lá para receber o dinheiro?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não.
Juiz Federal:- Como é que foi que chegou esse dinheiro até o senhor?
André Gustavo Vieira da Silva:- Eu tenho um taxista amigo que trabalhava com a gente já há 7, 8
anos. Onde toda vez que eu vou para São Paulo, como também tenho no Rio que é taxista, que
sempre que eu vou para São Paulo ele me pega no aeroporto, às vezes eu passo o dia, rodo com
ele, vou embora à noite, eu fico, ele roda comigo, quando vou com a família, quando tenho um
casamento; ou quando a minha mulher leva meu filho ao médico, ele é quem dá assistência; depois
eu mando depositar o valor na conta dele. E eu pedi a Marcelo, eu disse:  “Marcelo, eu preciso
receber...”...
Juiz Federal:- Esse é o Marcelo Casimiro?
André Gustavo Vieira da Silva:- Marcelo Casimiro. O Marcelo também fazia umas entregas de
material gráfico para Arcos e tal, algumas coisas que eventualmente que a Arcos pedia a ele. Eu
tinha pouco vínculo com a Arcos.  Eu trabalhava mais a parte de prospecção de negócios.  Meu
irmão é quem conduzia operacionalmente a empresa. E eu falei com Marcelo Casimiro, pedi a ele
se ele podia receber esse material; dei as datas; e pedi a ele que deixasse lá no flat, que não tinha
problema nenhum. Habitualmente, o Marcelo sempre foi muito discreto. Não sei se ele achou que
pudesse ser alguma coisa, mas também nunca compartilhou comigo e fez o que eu pedi.
Juiz Federal:- Deixou no flat?
André Gustavo Vieira da Silva:- Deixou no flat.
Juiz Federal:- E o senhor foi buscar?
André Gustavo Vieira da Silva:- Eu fui buscar no flat.
[…]”

- Depoimento de MARCELO CASIMIRO (Evento 217):
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“[…]
Ministério Público Federal:- Ok. Quem lhe pediu pra receber essas encomendas na Rua Sampaio
Viana?
Marcelo Marques Casimiro:- O senhor André Gustavo.
Ministério Público Federal:- Entendi. Como que ele fez esse pedido para o senhor?
Marcelo Marques Casimiro:- Ele me ligou e me pediu “Marcelo, eu tenho uma encomenda pra
receber, você pode, a chave está lá na portaria, você pode receber pra mim?”, “Posso, o que eu faço
com o que eu receber?”, “Deixa no apartamento”, só isso.
Ministério Público Federal:- E como é que é essa questão de senhas pra receber encomendas?
Marcelo Marques Casimiro:- Ele me falou “Olha, você tem que falar uma senha”, só isso.
Ministério Público Federal:- E qual era a senha, o senhor lembra da senha?
Marcelo Marques Casimiro:- Não me lembro agora...
Ministério Público Federal:- Todas as vezes, todas as três vezes, o senhor tinha que emitir uma
senha?
Marcelo Marques Casimiro:- Tinha.
[…]”

Após os pagamentos,  ALDEMIR BENDINE manteve com ANDRÉ GUSTAVO uma conta-

corrente de propina, cujos valores eram utilizados na medida em que surgiam necessidades do

então Presidente da PETROBRAS e de sua família. Parte dos valores foi entregue ao beneficiário

final ALDEMIR BENDINE em encontros pessoais entre este e ANDRÉ GUSTAVO. 

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
André Gustavo Vieira da Silva:- Não. Veja bem, não entreguei mais nenhum valor a ele. O que
ficou acerto é o seguinte, na minha cabeça era como se a gente tivesse uma conta corrente. Ele
depois me pediu, ele viajou para Nova Iorque com a família para passar um réveillon, e me pediu
para resolver o pagamento de um hotel em Nova Iorque. E eu paguei pela Circus Turismo, como já
está aí na documentação, de fato o pagamento foi feito por mim. Não houve reembolso, de fato foi
um pagamento que eu fiz…
[…]”

A propósito, em depoimento na fase investigativa, ALDEMIR BENDINE reconheceu que

teve diversos encontros presenciais com  ANDRÉ GUSTAVO  após os pagamentos das vantagens

indevidas efetuadas pela ODEBRECHT.

- Depoimento de ALDEMIR BENDINE na fase investigatória (Evento 1 – ANEXO37):

(…) QUE perguntado sobre encontros com ANDRÉ GUSTAVO a partir do segundo semestre, inclusive,
do ano de 2015 disse que teve vários encontros presenciais”

Dentre  os  encontros  presenciais  entre  ALDEMIR  BENDINE  e ANDRÉ  GUSTAVO em

momento no qual já havia sido pago pela ODEBRECHT a quantia de R$ 2 milhões de reais a título

de vantagem indevida, aponte-se, entre outros, para um ocorrido no dia 29 de junho de 2015, nas

imediações do Aeroporto de Congonhas.
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Naquele dia,  ANDRÉ GUSTAVO  viajou de ida e volta de Brasília  para São Paulo,  com

embarque na capital federal às 08:29 horas e chegada no aeroporto de Congonhas às 10:05 horas 7.

Já  em São Paulo,  ANDRÉ GUSTAVO  circulou na  capital  paulista  em companhia  de  MARCELO

CASIMIRO e passou pelo apartamento da Rua Sampaio Viana, por volta das 10:31 horas, consoante

sinal captado por ERB situada nas imediações do referido flat (Evento 1 – ANEXO39). O retorno de

ANDRÉ GUSTAVO para  Brasília,  na mesma data,  ocorreu às  13:20  horas,  também a  partir  do

aeroporto  de  Congonhas8.  Por  sua  vez,  nesse  dia  ALDEMIR  BENDINE também  esteve  no

Aeroporto de Congonhas, de onde, naquela data, embarcou para o Rio de Janeiro às 13:10 horas9. 

Em  interrogatório,  ANDRÉ  GUSTAVO confirmou  as  provas  colacionadas  aos  autos,  e

revelou que pegou no  flat  a quantia de R$ 350 mil reais em espécie e, nesta data, entregou a

quantia  para  ALDEMIR  BENDINE  correspondente  a  parte  do  suborno  pago  por  MARCELO

ODEBRECHT  e  FERNANDO  REIS.  Na  ocasião, ALDEMIR  BENDINE encontrou  com  ANDRÉ

GUSTAVO no restaurante Fogo de Chão, próximo ao aeroporto de Congonhas, momento no qual

o operador financeiro entrou no veículo que conduzia o Presidente da PETROBRAS e efetuou a

tradição da vantagem indevida. Logo após,  ALDEMIR BENDINE, já de posse dos valores ilícitos,

deixou ANDRÉ GUSTAVO no aeroporto de Congonhas.

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz Federal:- E depois o senhor mencionou que houve outra entrega.
André Gustavo Vieira da Silva:- Outra entrega de 350 mil, que normalmente ele muitas vezes ia a
São Paulo de manhã e voltava duas horas da tarde, uma e meia da tarde, duas e pouco da tarde, e
normalmente eu chegava cedo ali naquele restaurante, o Fogo de Chão, na entrada do aeroporto.
Eu, normalmente, sentava ali, comia rápido e ia para o aeroporto, comia às vezes meio dia, quinze
para meio dia, comia e ia para o aeroporto para pegar o voo, que eu já chegava em Brasília três
horas  da  tarde.  Em um desses  dias  eu  combinei  com ele,  ele  passou  para  me  pegar  no
restaurante lá, me deixou no aeroporto e seguiu. Aí eu não sei, aí é uma situação de uma
coincidência de data em que ele viajou, não viajou, e eu não tenho esse conhecimento de

7 Evento 1, Anexo 38  – Ofício nº 4587/2017 – PRPR-FT e Resposta da SMILES, indicando data, nº voo, origem e
destino de ANDRÉ GUSTAVO. "GLO" diz respeito à sigla da companhia aérea GOL na ICAO, e 1403 é o número do
voo.  Os  horários  dos  voos  foram  recuperados  através  de  consulta  às  bases  de  dados  da  ANAC  (SINTAC  -
https://sistemas.anac.gov.br/bav/FormConsultarVraInternet.do),  com fornecimento  de  origem,  destino,  companhia
aérea, número de voo e data. 

8 EVENTO 1 – ANEXO38 – Ofício nº 4587/2017 – PRPR-FT e Resposta da SMILES, indicando data, nº voo, origem e
destino de ANDRÉ GUSTAVO. "GLO" diz respeito à sigla da companhia aérea GOL na ICAO, e 1410 é o número do
voo.  Os  horários  dos  voos  foram  recuperados  através  de  consulta  às  bases  de  dados  da  ANAC  (SINTAC  -
https://sistemas.anac.gov.br/bav/FormConsultarVraInternet.do) ,  com fornecimento de origem, destino, companhia
aérea, número de voo e data. 

9 ANEXO38  – Ofício nº 4587/2017 – PRPR-FT e Resposta da SMILES, indicando data, nº voo, origem e destino de
ANDRÉ GUSTAVO. "GLO" diz respeito à sigla da companhia aérea GOL na ICAO, e 1028 é o número do voo. Os
horários  dos  voos  foram  recuperados  através  de  consulta  às  bases  de  dados  da  ANAC  (SINTAC  -
https://sistemas.anac.gov.br/bav/FormConsultarVraInternet.do),  com fornecimento  de  origem,  destino,  companhia
aérea, número de voo e data. 
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viagem. Eu tenho conhecimento que eu fiquei para viajar e segui viagem.
Juiz Federal:- E, desculpe, o senhor pode repetir, onde foi isso?
André Gustavo Vieira da Silva:- No aeroporto de... Congonhas é o do centro, não é isso?
Juiz Federal:- Isso.
André Gustavo Vieira da Silva:- Exato, no aeroporto de Congonhas.
Juiz Federal:- E o senhor entregou quando os 300 mil?
André  Gustavo  Vieira  da  Silva:-   Entrei  no  carro.  Entrei  no  caro  com  ele,  entreguei,  ele
arrodeou. Você sai do restaurante ali, você sobe faz o arrodeio por dentro do aeroporto e sai.
Ele me deixou, seguiu, eu entrei, e embarquei.
Juiz Federal:- E onde estava esse dinheiro dos 300 mil, da onde o senhor tirou?
André Gustavo Vieira da Silva:- Também do mesmo lugar.
Juiz Federal:- Da bolsa lá da entrega?
André Gustavo Vieira da Silva:- Também da...
Juiz Federal:- Também não circulou por nenhuma conta?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não.

Em razão deste episódio, ALDEMIR BENDINE, em interrogatório, tentou utilizar com álibi

a premissa de que não dirige veículos, e, portanto, a narrativa de  ANDRÉ GUSTAVO não seria

verdadeira.  Sem razão  o  réu  ALDEMIR BENDINE,  mormente  porque,  em nenhum momento

ANDRÉ GUSTAVO afirmou que BENDINE estava ou não na direção do veículo. 

Além do encontro acima pontuado,  ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO estiveram

novamente juntos no dia 10 de agosto de 2015, ocasião em que almoçaram no Restaurante ROMA,

em São Paulo.  Logo após o almoço, FERNANDO REIS  também foi  ao local  se encontrar  com

ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO. 

O encontro no Restaurante ROMA é fato incontroverso nos autos. Na fase investigativa,

ALDEMIR BENDINE reconhece que ali esteve com ANDRÉ GUSTAVO e FERNANDO REIS.

- Depoimento de ALDEMIR BENDINE na fase investigatória (Evento 1 – ANEXO 37):

“[…]  QUE  inclusive  confirma  o  encontro  com   ANDRÉ  GUSTAVO   do  qual  também  participou
FERNANDO REIS   no almoço do restaurante ROMA”. 
[…]” 

O motivo de FERNANDO REIS ter sido convidado a comparecer ao local somente após o

final  do  almoço  foi  bem  esclarecido  por  ANDRÉ  GUSTAVO,  que  salientou  ter  pedido  para

FERNANDO  REIS chegar  mais  tarde  para  que  tivesse  segurança  para  repassar  a  ALDEMIR

BENDINE mais valores objeto da propina paga pela ODEBRECHT. 

Na ocasião, antes do almoço, ANDRÉ GUSTAVO repassou a quantia de R$ 600 mil em

espécie  para  ALDEMIR  BENDINE em  uma  bolsa  nas  dependências  do  restaurante  ROMA.

ALDEMIR  BENDINE deixou  a  bolsa  com  a  propina  no  veículo  e  novamente  adentrou  ao
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restaurante para a refeição. Ao final, chegou no restaurante FERNANDO REIS.

Ao descreverem a presença de FERNANDO REIS  no encontro, tanto este como ANDRÉ

GUSTAVO apresentaram  versões  harmônicas,  no  sentido  de  que  o  executivo  da  ODEBRECHT

compareceu ao local após o almoço de ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE.

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…] 
Fernando Reis:- Nós tivemos um encontro depois disso. O que eu me lembro que tivemos foi o
encontro depois, já em agosto de 2015, foi um encontro de... ele me procurou, disse que estava em
São Paulo, que ia ter um almoço com o senhor Bendine e que nesse almoço pediu para que eu
chegasse no final porque o senhor Bendine queria me dar um abraço de solidariedade. No fundo
eu cheguei de fato eles já tinham terminado de almoçar, foi na cantina Roma, em Higienópolis, em
São Paulo, acho que isso foi dia 9 de agosto de 2015. Entendi, a minha percepção foi de que o
abraço de solidariedade era  um pretexto  para  encontrar  os  dois  juntos.  Porque depois  que o
senhor Bendine saiu, ele me confirmou que tinha recebido os três, ele disse: “Olha, recebi os três,
mas tenho expectativa de receber o saldo”.
[…]”

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz Federal:- Isso foi 1 milhão, e o restante?
André Gustavo Vieira da Silva:- O resto dos recursos eu fiz... Parte dos recursos eu deixei no flat
durante um tempo. Eu fiz dois pagamentos ao doutor Aldemir Bendine. Um pagamento de 600 mil
reais e um pagamento de 350 mil reais.
Juiz Federal:- Como foram feitos esses pagamentos?
André Gustavo Vieira da Silva:- O pagamento de 600 mil reais coincide com um almoço que
nós  tivemos  no  Restaurante  Roma em São Paulo.  Na realidade,  quando eu  marquei  um
encontro  com  o  doutor  Fernando  Reis,  eu  pedi  a  Fernando  Reis,  Fernando  Reis  queria
almoçar  com a  gente,  eu pedi  a  ele  que  não fosse  almoçar.  Por  quê?  Porque  eu queria
conversar  com ele  antes  e  eu estava  levando uma encomenda pra  ele.  Então o Bendine
chegou bem cedo comigo; ele entrou; eu estava com uma bolsa; eu entreguei a bolsa a ele;
ele pediu licença; saiu; eu não sei se ele colocou no carro ou se ele estava com motorista; eu
fiquei dentro do restaurante. Na seqüência, ele voltou, perguntou só o que havia lá, eu disse
o  valor.  Almoçamos.  Na  seqüência,  chegou  o  Fernando  Reis.  Nós  conversamos  com  o
Fernando Reis. Na seqüência, Bendine foi primeiro embora, e ficou eu e Fernando Reis, que
demos o fechamento na conversa.
Juiz Federal:- Nessa ocasião foi entregue 600 mil, é isso?
André Gustavo Vieira da Silva:- 600 mil.
Juiz Federal:- Em espécie?
André Gustavo Vieira da Silva:- Em espécie.
Juiz Federal:- E esse dinheiro o senhor tirou da onde especificamente?
André Gustavo Vieira da Silva:- Estava no flat.
Juiz Federal:- Daquele dinheiro do flat?
André Gustavo Vieira da Silva:- Sim, claro.
Juiz Federal:- Ele circulou em alguma conta antes, não?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não, não, nenhuma conta bancária.
[…]”

44/105



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Além dos pagamentos em espécie,  ANDRÉ GUSTAVO,  por  meio da débito  da conta-

corrente  de  propina  que  mantinha  com  ALDEMIR  BENDINE,  efetuou  o  pagamento  de

hospedagem,  por  meio  da  empresa  CIRCUS  TURISMO,  no  valor  de  USD  9.854,00  (nove  mil,

oitocentos  e  cinquenta  e  quatro  dólares  americanos)  em  benefício  do  então  Presidente  da

PETROBRAS, em uma viagem por este realizada aos EUA, no período de 22 de dezembro de 2015 e

04 de janeiro de 2016. 

A  reserva  e  o  pagamento  de  diárias  de  hotel  efetuado  por  ANDRÉ  GUSTAVO  em

benefício de ALDEMIR BENDINE estão comprovados por meio de documentação colacionada no

Evento 1 – ANEXOS 54 e 55, e foram também confirmadas em audiência.

 - Depoimento de LUÍS HENRIQUE MOURA SOUZA (Evento 217):

“[…] 
Ministério Público Federal:- Tudo bem. O senhor informou que o pagamento foi feito pelo senhor
André Gustavo, o senhor confirma isso?
Luís Henrique Moura Souza:- Confirmo, com certeza, o André Gustavo, quando eu confirmei, eu
não me lembro quanto tempo foi depois que eu confirmei essa reserva que ele pagou, por quê?
Porque quando a gente faz um reserva, e o cliente viaja e volta, e está tudo certo, a gente abre um
processo  a  partir  do  momento  em que  uma reserva  é  pedida,  esse  processo  não  é  feito  no
computador, a gente pega uma folha de rascunho e...
Ministério Público Federal:- Mas o senhor confirma que o André Gustavo fez esse pagamento,
senhor Luís?
Luís Henrique Moura Souza:- Sim, confirmo, confirmo.
[…]”

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363)

“[…]
Juiz Federal:- E o senhor entregou mais valores pra ele?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não. Veja bem, não entreguei mais nenhum valor a ele. O que
ficou acerto é o seguinte, na minha cabeça era como se a gente tivesse uma conta corrente. Ele
depois me pediu, ele viajou para Nova Iorque com a família para passar um réveillon, e me pediu
para resolver o pagamento de um hotel em Nova Iorque. E eu paguei pela Circus Turismo, como já
está aí na documentação, de fato o pagamento foi feito por mim. Não houve reembolso, de fato foi
um pagamento que eu fiz…
Juiz Federal:- Quanto foi o pagamento que o senhor pagou?
André Gustavo Vieira da Silva:- 9.854 dólares, segundo Henrique da Circus. Eu paguei em real a
ele, mas eu não sei o valor em dólar, mas pelo que eu vi o valor bate isso.
Juiz Federal:- E esse valor o senhor pagou em espécie?
André Gustavo Vieira da Silva:- Em espécie.
Juiz Federal:- E esse o senhor tirou de algum lugar ou também tirou daqueles mesmos valores,
uma quantia tão grande?
André Gustavo Vieira da Silva:- Tirei dos valores. Eu podia fisicamente não estar ali em Recife
onde eu fiz o pagamento. Mas saiu, vamos dizer, da conta corrente, para usar um termo genérico.
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Juiz Federal:- O senhor Aldemir reembolsou o senhor por esses valores de alguma forma?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não.
Juiz Federal:- Alguém da família dele?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não, não, não foi feito não.
[…]”

Além  disso,  ANDRÉ  GUSTAVO,  também  utilizando  dos  valores  mantidos  na  conta-

corrente de vantagens indevidas, fez o pagamento de USD 10.000,00 (dez mil dólares americanos)

pela prestação de serviços de transporte de ALDEMIR BENDINE e de sua família durante a estadia

em Nova Iorque. 

O custeio de motorista por ANDRÉ GUSTAVO em favor de ALDEMIR BENDINE e família

em Nova Iorque  está  comprovado nos autos  desde a  propositura  da denúncia, consoante

documentação juntada no Evento 1 – ANEXO54, complementada pela prova oral, no caso, o

interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO. 

Sobre tal questão, a defesa de ALDEMIR BENDINE teve a oportunidade de questionar a

testemunha LUIS HENRIQUE MOURA SOUZA (Evento 158) sobre os documentos do Evento 1 –

ANEXO54, bem como o acusado ANDRÉ GUSTAVO por ocasião do interrogatório.

Neste contexto, a impugnação a documentação juntada por ANDRÉ GUSTAVO no Evento

321 (DECL5) é vazia, haja vista que tais documentos são dispensáveis para a comprovação do fato,

vez  que  comprovado  pelos  documentos  do  Evento  1  –  ANEXO54,  o  qual,  como  dito,  foi

complementado no interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO. 

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz Federal:- O senhor pagou alguma outra despesa?
André Gustavo Vieira da Silva:- Sim, eu inclusive queria anexar um documento à parte, só para
acrescer as provas...
Juiz Federal:- Só um minutinho, doutor, tem que puxar o microfone.
Defesa:- Uma questão de ordem, excelência, o documento foi acostado aos autos, está no evento
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321.
Juiz Federal:- Perfeito. Estou vendo o documento aqui. O que o senhor tem a relatar sobre ele
então?
André Gustavo Vieira da Silva:- O que eu tenho é o seguinte, eu realmente tenho o hábito de
relativamente ir a Nova Iorque, porque tenho um amigo que tem um apartamento lá, sempre
ia e eu acompanhava ele. E lá tem um motorista, como vários que eu tenho em Nova Iorque,
que me presta serviço de transfer, de ficar com você na cidade. E ele tinha me perguntado:
“André,  eu  preciso  de  um  carro  em Nova  Iorque  para  rodar  comigo,  um carro.  Tu  tem
alguém?”; eu digo: “Eu tenho, tem uma pessoa chamada Eduardo e tal, que pode ficar com
você”. E ele disse: “Não, então combina para ele me pegar no aeroporto”, disse os dias, as
meninas e tal, “Depois eu te passo o valor por hora e tal”.  Então, depois eu fui atrás de
Eduardo. Eu paguei na época a ele 10 mil dólares pelo período que ele ficou, que ele usou.
Segundo ele as meninas saíam, ficavam até um pouco mais tarde, às vezes dava 8, 10 horas
de carro por dia. E eu inclusive pedi a doutor Eduardo que fizesse uma declaração. O débito foi
feito no cartão de crédito dele, American Express, ou no meu. Eu tentei levantar a fatura, já me
comuniquei, mas aqui dentro não consegui levantar. Mas o Eduardo está aqui, ele fez a declaração
assumindo que de fato rodou com a família Bendine...
Juiz Federal:- O senhor recebeu algum reembolso por esse valor?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não.
[…]”

Por fim, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, também a débito da conta-corrente da

propina,  arcaram  com  despesas  extras do  Resort  NANNAI,  em  Pernambuco,  em  favor  de

ALDEMIR BENDINE,  consoante revelado em prova documental acostada nos autos da busca e

apreensão (Evento 55), a qual revela a seguinte anotação constante de celular apreendido com

ANTÔNIO CARLOS na Operação Xepa:  “Reserva Amanda Bendine 2 bangalos 1 apto duplo Fecha a

nota e nós resolvemos.”10

O  fato  foi  esclarecido  por  ANDRÉ  GUSTAVO  e  ANTÔNIO  CARLOS em  seus

interrogatórios:

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
André Gustavo Vieira da Silva:- Não. Houve só um episódio que eu queria adicionar, que é o
seguinte, de fato no carnaval que ele passou lá em Porto de Galinhas a despesa do hotel foi paga
por ele. E o Ministério Público já checou que havia no cartão dele. O que houve ali foi, quando ele
saiu no final da tarde, no outro dia, o pessoal do hotel é amigo nosso de infância, ligou e disse:
“André, ficou aqui umas despesas extras pendentes, quer que eu ligue pra cobrar.”; eu digo:
“Não, manda que eu resolvo”.  Não saberia nem dizer quanto foi, mas negócio de 1 mil, 2 mil,
água, despesa besta, vamos dizer. Não foi assim, não é que eu ia pagar. Ele pagou de fato a viagem
dele no cartão de crédito dele. Está lá e a despesa foi. No outro dia que fizeram esse comentário,

10 Autos nº 5030176-78.2017.4.04.7000 – ANEXO55 – RI nº 100/2017 – ASSPA/PRPR.  
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e acho que não foi nem nome do apartamento dele, foi no do genro dele, que estava com ele, as
despesas de extras.
[…]”

- Interrogatório de ANTÔNIO CARLOS (Evento 363):

“[…]
Ministério Público Federal:- No seu celular tinha uma anotação “Reservar Amanda Bendine dois
bangalôs”.
Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior:- Era o hotel de Porto.
Ministério Público Federal:- Me explique, por favor, essa circunstância.
Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior:- André me pediu para fazer uma reserva nesse hotel em
Porto, eu conheço o dono e o pessoal de lá, sobrinho, tudo, e não tinha vaga, porque no carnaval é
lotado. Eu liguei pra eles e digo “Olhe, tem esse pessoal aqui, que é um cara importante e amigo
do meu irmão, se você conseguir uma vaga, arrume um jeito de pular ele aí na fila, bota ele...”, ele
disse “Rapaz, é muito difícil, porque carnaval é preciso que alguém desista, para colocar”, eu digo
“Olha, vou fazer o seguinte, eu vou te passar os contatos todos e vai”, aí o que ficou acertado: que
Bendine pagava as contas dele lá, eu digo “Olha, faz o seguinte, passe um e-mail pra ele, que ele
quer ver se divide um pedaço para pagar lá e uns extras para pagar... hospedagem, - se eu não me
engano -, para pagar no cartão lá, alguma coisa desse tipo, e uns extras”, porque me parece que o
segundo apartamento era para um genro dele, eu não sei se era namorado, se era casado, eu não
sei nem o nome do rapaz. Então, assim, depois o pessoal do hotel me ligou e disse “Olha, ficou um
saldo aqui...”, que eu não me lembro nem qual é, eu poderia até ter procurado saber, mas preferi
primeiro depor, para depois procurar saber, porque não tem dificuldade, como eu não sei o nome
do rapaz também, é só ver qual foi o saldo que ficou. Aí o cara me ligou “Olha, ficou um saldo
aqui”, aí eu digo “André, ficou um saldo do teu amigo lá, visse?”, aí ele disse “Não, deixa que
eu resolvo, eu vou mandar pagar”, e mandou pagar em dinheiro.
Ministério Público Federal:- Quem pagou foi o senhor ou foi o senhor André?
Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior:- Não, ele disse “Olha, eu vou mandar o dinheiro ....”, eu não
me lembro se foi o motorista dele que levou, eu preciso...
Ministério Público Federal:- Eu vou reformular a pergunta: Quem custeou foi o senhor?
Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior:-  André,  André.  Olha, essas coisas de André eu não
custeio não, não tem perigo de eu emburacar nisso não.
[…]”

Nestes termos, não há margem de dúvidas de que ALDEMIR BENDINE, após receber as

vantagens indevidas por intermédio de ANDRÉ GUSTAVO, manteve com este uma conta-corrente

de propina e, à medida das necessidades,  BENDINE  acionava o operador financeiro para obter

parte da propina em espécie ou para pagar despesas pessoais a débito da conta-corrente.

De se ver  que na fase  investigativa,  em depoimento no qual  ALDEMIR BENDINE foi

devidamente assistido por advogados, o réu sustentou, em um primeiro momento, que não tinha

recebido a propina da ODEBRECHT e  que o próprio havia  ressarcido a agência  de turismo

CIRCUS pelo adiantamento da reserva de hotel em Nova York ,  sendo capaz de apresentar

comprovante da transação. Na ocasião, ALDEMIR BENDINE relatou também que não havia tido

nenhum relacionamento financeiro com ANDRÉ GUSTAVO.
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- Depoimento de ALDEMIR BENDINE em fase investigativa (Evento 1 – ANEXO 37):

“[…]QUE  perguntado  se  teve  algum  tipo  de  relacionamento  financeiro  com  ANDRÉ
GUSTAVO e ANTÕNIO CARLOS   disse que não.”

“QUE dado a necessidade de pagamento prévio da reserva a  agência o providenciou e o
depoente pagou no retorno da viagem; QUE o depoente não se recorda da forma
que pagou a agência, mas se compromete a apresentar comprovante .[…]”

Todavia,  com  o  avançar  da  instrução  processual  e  após  o  depoimento  de ANDRÉ

GUSTAVO,  ALDEMIR BENDINE apresentou nova versão para os fatos e, dessa vez, ainda em

negativa do recebimento da vantagem indevida, admitiu que houve o pagamento da reserva do

hotel em Nova Iorque pela CIRCUS TURIMO, mas,  ao invés de ressarcir agência como dito

anteriormente,  havia  efetuado  o  pagamento  em  espécie  para  ANDRÉ  GUSTAVO  nas

dependências da PETROBRAS. Alegou que o encontro foi  presenciado por um segurança da

PETROBRAS, embora este não tenha sido capaz de ver a suposta tradição dos valores em espécie.

A versão do réu ALDEMIR BENDINE não é crível, não é suportada por nenhum elemento

de corroboração e é contrária a prova dos autos.  E mais,  não faz nenhum sentido lógico que

questão tão relevante para a defesa, de alta indagação, não tenha sido ventilada anteriormente por

alegado esquecimento do réu,  como dito no interrogatório em juízo, não tendo o réu sequer

arrolado testemunha em seu favor, no caso o suposto segurança, o qual, nas palavras de BENDINE

também não havia visualizado a suposta tradição dos valores em espécie.

O  réu  também  não  apresentou  razões  lógicas,  considerando  ter  sido  presidente  de

instituição financeira, de não ter realizado o suposto pagamento por transferência bancária e ter

optado por pagamento vultoso em espécie sem emissão de recibo.

E mais,  a alteração de versão em fase tão avançada do processo demonstra apenas a

tentativa desesperada do réu ALDEMIR BENDINE em obter a absolvição, tentando se esquivar das

alegações e provas colhidas nos autos, versão que não encontra o mínimo de harmonia com os

elementos probatórios colhidos ao longo da instrução. A novel narrativa foi construída somente

após o depoimento de ANDRÉ GUSTAVO, que até então tinha ajustado com o réu linhas de defesa

para falsear a verdade real:

 Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
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Juiz  Federal:- Está  certo,  tem  umas  questões  de  assunto  particular...  Alguma  coisa  mais  de
relevante que o senhor gostaria de dizer?
André Gustavo Vieira da Silva:- Sim, depois da citação de Marcelo Odebrecht a mim e a ele,
quando eu fiz... Nós falamos, eu digo: “Olha, Marcelo está citando que a gente de alguma
forma se colocou à disposição, Marcelo inclusive falou o termo achaque”.Como... Não considero
aquilo um achaque, porque o cara que convive com você 1 ano e meio tratando um assunto acho
meio inapropriado, embora eu só tenha contato com o Marcelo uma vez na minha casa, estou
dizendo com o doutor Fernando Reis.  Trocamos, eu e Bendine, muitas mensagens acerca da
denúncia que Marcelo fez. Ele dizia: “André, nós não podemos assumir isso. Vai pelo lado da
consultoria.  Eu  vou  de  alguma  forma  admitir  que  você  se  apresentou  como  sendo
interlocutor deles”. Foi quando eu fiz a opção nesse momento de pagar o imposto, de tentar
puxar nota como justificativa e tal. Ou seja, nós falamos algumas vezes para tentar, nesse
café em que a gente esteve na rua da casa dele, nós conversamos muito sobre isso.
Juiz Federal:- Dá uma aparência de legalidade a essas transações?
André Gustavo Vieira da Silva:- Para encontrar uma forma adequada de colocar.
Juiz Federal:- Isso foi tratado então com o senhor Bendine?
André Gustavo Vieira da Silva:- Foi tratado, foi tratado. […]”.

A propósito, não se trata de dar peso diferente a palavras de corréus, isto porque, no caso

específico, as revelações de ANDRÉ GUSTAVO, confessatória dos fatos, encontram-se fartamente

amparadas pelas provas colhidas durante a investigação e a instrução processual e, ao contrário, a

versão  construída  por  ALDEMIR  BENDINE além  de  contrária  à  prova  dos  autos,  não  possui

nenhuma linha, sequer indiciária, para ter sustentação.

Por fim, em decorrência do recebimento da vantagem indevida recebida da ODEBRECHT

por  intermédio  de  ANDRÉ  GUSTAVO,  a  contrapartida  de  ALDEMIR  BENDINE  na  prática  da

corrupção era atender aos pleitos de  MARCELO ODEBRECHT na PETROBRAS.  Neste contexto,

ALDEMIR  BENDINE iniciou  as  movimentações  internas  na  PETROBRAS  com  o  objetivo  de

favorecer os interesses da ODEBRECHT. A propósito, colhe-se dos interrogatórios realizados nestes

autos.

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]
Juiz Federal:- Certo. Nessas reuniões que o senhor mencionou que teve com ele, ele assumiu um
compromisso então de ajudar a Odebrecht a desbloquear, para esse desbloqueio cautelar? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Ele disse que ia ajudar. Eu digo o seguinte, ele nunca, ele não assumiu,
ele não assumiu nada que, ao meu modo de ver, não fosse legítimo e lícito, isso eu tenho que dizer,
ele nunca assumiu. E a minha preocupação naquele momento era mais em avaliar a capacidade, até
a boa vontade dele e não ter ele atrapalhando. 
Juiz  Federal:-  Mas ele demonstrou,  assim, verbalmente,  falou verbalmente que tinha boa
vontade para desbloquear e atender a esse pleito, por exemplo, em relação a OOG? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Foi,  ele falou, a gente discutiu essa questão, a estratégia para
exatamente aumentar a lista, mas tirar a OOG. Outras questões, por exemplo, a questão das
glosas e retenções, ele disse: “Olha, vou ver isso como é que fica”,  porque eram serviços
prestados..
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Juiz Federal:- As glosas e retenções, os pagamentos por serviços já prestados, é isso?
Marcelo Bahia Odebrecht:- Por serviços já prestados. Outra questão, por exemplo, as comissões
internas de apurações dentro da Petrobrás estavam sendo conduzidas de tal maneira a encontrar
culpados. Então, ele, “oh não, vou dar uma olhada nisso”. A questão, por exemplo, de uma coisa
que estava sendo muito chata na época, era que estava sendo divulgado de que a Petrobrás queria
vender  a  participação  da  Braskem.  Naquele  momento,  era  um momento  conturbado,  a  gente
conversou sobre isso. Por exemplo, estava tendo uma investigação interna na Braskem. E tinha, e,
por exemplo, a gente constituiu um comitê para acompanhar o conselho, para acompanhar essas
investigações  internas.  E  naquele  momento  a  gente  discutiu  sobre  isso,  não  tem ninguém da
Odebrecht e da Petrobrás nesse comitê,  seria um comitê mais dependente,  a gente conversou
sobre isso. Então, quer dizer, eram temas que eu digo, os temas que eu tratei, eu imagino
também que teve na reunião de setembro, eu já preso, eram temas legítimos.  A questão era
que por trás desses temas todos nós sabíamos que havia um pedido por trás, e a maneira
como essas reuniões tiveram que ser marcadas  .
Juiz Federal:- Mas nas reuniões ele tinha, vamos dizer, uma postura normalmente favorável a
esses pleitos da Odebrecht? 
Marcelo Bahia Odebrecht:- Tinha, e porque eram temas legítimos. Ele sempre, ele achava que
fazia sentido e ia ver como... E o que aparentemente ocorreu é que ele não conseguiu dentro
da Petrobrás fazer aquilo que ele falava com a gente. Quer dizer, agente trocava ideias, tudo,
a sensação que a gente tinha é que quando ele ia para a Petrobrás, ele via que já estava tudo
lá tão conturbado e não dava para ele…
[…]”

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[...]
Juiz Federal:- Aí o senhor menciona que esses 3 milhões foram pagos pela Odebrecht em favor do
senhor Bendine, mas ele conseguiu de fato fazer alguma coisa em benefício ao grupo Odebrecht
dentro da Petrobrás? 
André Gustavo Vieira da Silva:- Olha…
Juiz Federal:- O senhor falou que ele tentou, tentou, mas ele conseguiu algo? 
André Gustavo Vieira da Silva:- Eu acho que dentro do conjunto de interesses que foram
colocadas ali,  eu não sei  se foi  resolvido.  Acho que não,  porque senão ele teria me dito
objetivamente. O que eu percebi é o seguinte, primeiro houve de fato um interesse dele de
tentar resolver a todo custo a questão do bloqueio cautelar, era um compromisso que ele
tinha assumido fazer. Como também de tentar resolver o conselheiro lá na Braskem. E de ser
sensível às questões da Odebrecht. Talvez ele não tenha encontrado, como eu disse, ambiente
para poder de alguma forma tratar isso. E a Odebrecht não tem dúvida de que de fato só fez
o pagamento, quando viu que ele ia para a Petrobras, e quando viu a sinalização dele de
poder tentar ajudar de alguma forma.”
[…]”

- Interrogatório de FERNANDO REIS (Evento 298):

“[…]
Juiz Federal:- E o senhor Bendine assumiu algum compromisso, vamos dizer, em relação a esse
bloqueio cautelar de levantá-lo ou de tentar levantar, ele, como é que, qual que era, o que ele
falava nessas reuniões?
Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- A posição, daquilo que eu me recordo do senhor Bendine sobre o
bloqueio cautelar ele criticava o bloqueio cautelar como tinha sido feito pela Graça.
Juiz Federal:- Sim.
Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Dizendo que o bloqueio cautelar tinha sido feito de uma forma
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muito  ampla,  sem critério  e  que  o  bloqueio  cautelar  tinha,  então  ele  sempre  colocava  que o
assunto bloqueio cautelar era um assunto que deveria ser tratado dentro da Petrobras, em alguns
momentos ele trouxe a informação, na verdade o próprio André Gustavo me trouxe antes de sair na
impressa, ele me trouxe uma informação, ele me ligou dizendo “Olha, vai ter uma solução para o
bloqueio cautelar porque a diretoria da Petrobras vai aprovar um novo sistema de compliance e aí
todas as empresas vão se submeter a esse sistema de compliance” e isso resolveria o bloqueio
cautelar,  que  eu  tenho  a  impressão  que  é  o  que  está  acontecendo  agora,  acho  que  é  o
procedimento que foi adotado e está acontecendo agora, ele me falou isso e um ou dois dias
depois estava na imprensa, naquela época tratou como uma informação privilegiada, ele tinha a
preocupação de dizer que o bloqueio cautelar era ruim para a Petrobras também, porque...
Juiz Federal:- Ele quem?
Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- O Bendine, nas reuniões. De que o bloqueio cautelar era ruim
para Petrobras porque limitava, reduzia o número de fornecedores, me lembro que o Marcelo fazia
algumas sugestões de como sair desse "nó", porque no fundo se via que aquilo era um impasse
que era ruim para as empresa e era ruim…
[...]” 

Neste  contexto,  em  uma  das  investidas,  conforme  prova  colacionada  no  evento  1  –

ANEXO42,  ALDEMIR  BENDINE buscou  informações  junto  ao  departamento  jurídico  da

PETROBRAS  visando  (1) ao  desbloqueio  da  cautelar  que  impedia  novas  contratações  da

ODEBRECHT  ÓLEO  E  GÁS  (“OOG”),  e  (2) a  contratação  direta  do  Estaleiro  Paraguaçu  ou  a

constituição de sociedade de propósito específico para viabilizar o contrato e atender os interesses

de MARCELO ODEBRECHT.  

No dia 21 de maio de 2015,  três dias após a reunião na casa de  ANDRÉ GUSTAVO,

ALDEMIR  BENDINE recebeu  a  resposta  do  departamento  jurídico  da  PETROBRAS  com

apontamentos de riscos para medidas que favorecessem a ODEBRECHT (Evento 1 – ANEXO42).
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Diante do teor da resposta, o então presidente da PETROBRAS solicitou uma avaliação

sobre a possibilidade de desbloqueio cautelar para contratação de todas as empresas investigadas.

Em retorno ao pedido, o departamento jurídico da companhia encaminhou a ALDEMIR BENDINE

no dia 07 de julho de 2015 uma apresentação de avaliação de integridade visando ao desbloqueio

das empresas investigadas na Operação Lava Jato (Evento 1 – ANEXO43).

No entanto, com o avanço da Operação Lava Jato e dos elevados riscos pessoais aos quais

estava exposto,  ALDEMIR BENDINE recuou em sua intenção de favorecer a ODEBRECHT. Sobre

tais riscos, ALDEMIR BENDINE já havia desabafado com ANDRÉ GUSTAVO.

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
André Gustavo Vieira da Silva:- Só fazendo uma última colocação de que eu tenho conhecimento
técnico. A minha parte do trabalho era aproximar as pessoas, aproximar quem tinha problema. E
aproximar quem tinha a chance de resolver o problema. Eu não tenho conhecimento técnico da
área bancária, não tenho conhecimento técnico da Petrobrás. Nunca fui na Petrobrás. Ou seja, não
conheço a secretária do doutor Bendine, não conheço nenhum funcionário do doutor Bendine,
meu tratamento era com ele.  Mas é óbvio que ele se colocava na condição de resolver  as
coisas.  Tanto  que  eu  consegui  o  Fernando  e  o  Marcelo  para  alinhar  nisso.  Em  algum
momento,  ele de fato fez um desabafo na Petrobras,  que pela ligação com a presidente
Dilma. E também pela dificuldade, pela força tarefa estar instalada lá, e pelo próprio Rodrigo
Janot  despachar  com  ele,  de  que  ficava  muito  sensível  para  ele  mexer.  Mas  reiterou  o
compromisso de ajudar permanentemente na pauta que foi levada.

Em suma, diante do robusto conjunto probatório, fica evidente que ALDEMIR BENDINE

na  condição  de  Presidente  da  PETROBRAS,  e  ANDRÉ  GUSTAVO, em  concurso  de  pessoas,
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praticaram o  delito  de  corrupção,  ao  solicitarem vantagem indevida  para  FERNANDO REIS e

MARCELO ODEBRECHT em razão de demandas da ODEBERCHT na PETROBRAS. De se ver que

ALDEMIR BENDINE se  valeu de  sua  função  de  direção  de  sociedade  de  economia  mista  ao

praticar o delito, o que traz a incidência ao caso do artigo 327, §2º, do Código Penal. Por sua vez,

FERNANDO REIS e MARCELO ODEBRECHT praticaram o crime de corrupção ativa ao oferecerem

e  prometerem  vantagem  indevida  a  ALDEMIR  BENDINE,  ao  final  paga,  para  determiná-lo  a

praticar ato de ofício em benefício da ODEBRECHT. 

Nesse  contexto,  agindo  dolosamente,  ALDEMIR  BENDINE e  ANDRÉ  GUSTAVO

incorreram, por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto no artigo 317 c/c artigo 327, §2º, ambos

do Código Penal (FATO 2).  MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS, por sua vez, incorreram,

por 1 (uma) vez, na prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal (FATO 03).

V – LAVAGEM DE CAPITAIS:

V.1  : DOS CRIMES ANTECEDENTES:

V.1.1:  Cartel,  Fraude  às  Licitações,  Corrupção,  Lavagem  de  Ativos  e  Organização

Criminosa:

A lavagem de capitais imputada aos denunciados está escorada em crimes antecedentes,

notadamente  crimes contra a Administração Pública  (corrupção passiva e ativa),  contra o

sistema  financeiro,  bem  como  crimes  praticados  por  organização  criminosa,  entre  eles,

cartel,  fraude  à  licitações  e  lavagem de  ativos,  todos  praticados  no  contexto  de  contratos

celebrados por empreiteiras com a PETROBRAS.

Em decorrência destes crimes antecedentes, as empresas ODEBRECHT obtiveram valores

ilícitos em contratos celebrados com a PETROBRAS, que ensejaram o pagamento de vantagens

indevidas por MARCELO ODEBRECHT  e  FERNANDO REIS a  ALDEMIR BENDINE por meio de

fraudes e simulações que visavam ocultar a origem e a natureza criminosa dos valores objeto de

repasse.

Como exposto nas diversas ações penais  já ajuizadas11,  as quais  se remete para evitar

repetições  desnecessárias,  no curso da  Operação  Lava  Jato,  revelou-se  o  funcionamento,  pelo

11 Veja-se  as  ações  penais  nº  5026212-82.2014.404.7000,  5083258-29.2014.404.7000,  5083351-89.2014.404.7000,
5083360-51.2014.404.7000,  5083376-05.2014.404.7000,  5083401-18.2014.404.7000,  5083838-59.2014.404.7000,
5012331-04.2015.404.7000.
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menos desde 2004, no seio e em desfavor da PETROBRAS, de um gigantesco esquema criminoso,

envolvendo  a  prática  de  crimes  contra  a  ordem  econômica,  corrupção,  fraude  a  licitações  e

lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso cartel 

Essa articulação possibilitou que fosse  fraudada a competitividade dos procedimentos

licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS, majorando ilegalmente os

lucros das empresas em centenas de milhões de reais.

Em relação ao aludido cartel, verificou-se que as empresas que possuíam contratos com a

PETROBRAS,  notadamente as maiores empreiteiras brasileiras,  criaram um  cartel que passou a

atuar em face das contratações da estatal. Esse grupo, denominado de CLUBE, era formado, entre

outras, pelas seguintes empresas: OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, QUEIROZ GALVÃO,

MENDES JÚNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, GALVÃO ENGENHARIA, IESA, ENGEVIX, SETAL, TECHINT,

PROMON, MPE, SKANSKA e GDK. Eventualmente, participavam das fraudes as empresas ALUSA,

FIDENS, JARAGUÁ EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.

Os  principais  executivos  das  empreiteiras  se  reuniam  para  dividirem  as  licitações  da

PETROBRAS, em encontros nos quais eram feitas anotações manuscritas sobre as decisões tomadas

nas reuniões12(ANEXO 44), bem como elaboradas regras para manutenção do esquema, a exemplo

do  “regulamento” chamado de  “Campeonato Esportivo” (ANEXO 45)13,  do documento intitulado

“reunião de bingo” (ANEXO 46)14.  Em tais documentos as empresas estabeleciam as regras para

fraudarem  os  certames  da  PETROBRAS.  As  regras  contemplavam  premissas  básicas  para  os

membros da competição, como relação de confiança mútua e a definição de um líder. As regras

dessa  competição  tratava-se,  em  verdade,  de  regulamentações  para  a  participação  das

empreiteiras no Cartel atuante na PETROBRAS bem como a divisão dos empreendimentos entre as

empreiteiras nos quais haveria a fraude em benefício de uma ou mais empresas que integravam o

esquema, como se vê das anotações juntadas no evento 1 – ANEXO 46.

12 ANEXO44
13 ANEXO45
14 ANEXO46 - Documentação apreendida na sede da empresa ENGEVIX – Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSAO9,

fls. 04/30.
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O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos de 2004 e 2014,

interferindo nos  processos  licitatórios  de  grandes  obras  da  PETROBRAS a  exemplo da  REPAR,

RNEST, COMPERJ, REVAP, entre outras.

Com isso, as empresas do “CLUBE” tinham plenas condições de fraudar as licitações da

PETROBRAS, obtendo através deste cartel, ao menos as seguintes vantagens: a) os contratos eram

firmados por valores superiores aos que seriam obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou

seja, permitia a ocorrência de sobrepreço no custo da obra; b) as empresas integrantes do “CLUBE”

podiam escolher as obras que fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou aptidão

técnica, afastando-se a competitividade nas licitações dessas obras;  c) ficavam desoneradas total

ou parcialmente das despesas significativas inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas

nas licitações que de antemão já sabiam que não venceriam15, e d) eliminação da concorrência por

meio de restrições e obstáculos à participação de empresas alheias ao “CLUBE.

15 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam ter custos menores de elaboração
de  proposta,  nos  certames  em que  sabiam  que  não  sairiam vencedoras.  Com  efeito,  para  vencer  uma  licitação,  a  empresa
necessitava investir na formulação de uma proposta “séria”, a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma aparência de falsa competição não
investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação.
Com isso, despendiam valor substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras tomavam
conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço superior àquele.
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Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, constituíam o proveito obtido pelas

empresas com a prática criminosa da formação de cartel e fraude à licitação.  O produto desses

crimes, além de ser contabilizado para o lucro das empresas,  também servia em parte para os

pagamentos (propina) feitos aos empregados públicos da PETROBRAS e a terceiros (operadores,

agentes políticos e partidos políticos), por via dissimulada. 

Para  garantir  a  manutenção  do  cartel  mencionado,  era  relevante  que  as  empreiteiras

cooptassem agentes públicos da PETROBRAS, especialmente os diretores, que possuíam grande

poder de decisão no âmbito da estatal16. Isso foi facilitado em razão de os Diretores, haverem sido

nomeados com base no apoio de partidos, tendo ocorrido comunhão de esforços e interesses

entre os poderes econômico e político para implantação e funcionamento do esquema. 

Nesse contexto, PAULO ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS,

expôs que, a partir do ano de 2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas

com a PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, houve o pagamento de vantagens

indevidas de ao menos 3% do valor total dos contratos. O pagamento de propina também ocorria

nas hipóteses de aditivos contratuais. Desse total de 3% (três por cento) de vantagem indevida, ao

menos 1% (um por cento) do valor total do contrato era destinado à Diretoria de Abastecimento e

o restante para a Diretoria de Serviços da companhia.

O esquema de corrupção, portanto, tinha por intuito beneficiar não apenas aos diretores

da PETROBRAS, mas também os partidos políticos e aos seus líderes e parlamentares da legenda,

responsáveis pela indicação e manutenção dos diretores no cargo. 

Como contrapartida,  diretores  e  empregados  da  PETROBRAS envolvidos  adredemente

assumiam o compromisso de manterem-se coniventes quanto à existência e efetivo funcionamento

do  cartel,  omitindo-se nos  deveres  que  decorriam  de  seus  ofícios,  sobretudo  o  dever  de

imediatamente informar irregularidades e adotar  as providências cabíveis  nos seus âmbitos  de

atuação17.

Para que fosse possível o trânsito das vantagens indevidas entre os dois pontos da cadeia

– ou seja, das empreiteiras para os Diretores e políticos – atuavam profissionais encarregados da

16 Conforme consignado em seu Termo de Declarações nº 1 (autos nº 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4) de
AUGUSTO MENDONÇA “[…]  QUE um pouco antes  da  participação direta do declarante  no “CLUBE”,  durante  o ano de 2004,
esclarecendo que antes disso, a SETAL CONSTRUÇÕES já participava, mas por intermédio do sócio GABRIEL ABOUCHAR, o “CLUBE”
estabeleceu uma relação com o Diretor de Engenharia da PETROBRÁS, RENATO DUQUE (Fase 3) ,  para que as empresas
convidadas para cada certame fossem as  indicadas  pelo  “CLUBE”,  de  maneira que o resultado pudesse  ser  mais  efetivo […]”.
ANEXO47.

17 Autos 5083351-89.2014.4.04.7000, Evento 606, VIDEO 02, 16:32' e segs e Evento 654, TERMO1.

59/105



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

lavagem de ativos, que podem ser  chamados  de  “operadores”  ou “intermediários”.  Referidos

operadores encarregavam-se de, mediante estratégias de ocultação da origem dos recursos, lavar

o dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse aos seus destinatários de maneira insuspeita.

A título de exemplo, se destacam ALBERTO YOUSSEF e JOÃO VACCARI NETO.

A  propósito,  na  instrução  destes  autos,  RICARDO PESSOA e  PAULO ROBERTO COSTA

confirmaram em juízo o pagamento de propinas pelas empresas cartelizadas mediante operadores

com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos.

- Depoimento de RICARDO PESSOA (Evento 192):

“[…]
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor pode explicar se existia reunião com executivos de
outras empreiteiras para definir eventuais contratações no âmbito da Petrobrás?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- De 2006... 2005, 2006 a 2013 tivemos várias reuniões nesse sentido.
Ministério Público Federal:- Quem participava dessas reuniões, senhor Ricardo?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- Executivos de outras concorrentes principalmente e especificamente na
área onshore, de oportunidades extraídas dos planos de negócios que a Petrobrás apresentava.
Ministério Público Federal:- Quem que eram essas empresas concorrentes que o senhor disse?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- As que existiam no cadastro da Petrobrás, na família de EPC, a maioria
delas, em torno de... No cadastro, no início, éramos umas 12 empresas, chegamos a 20 empresas
cadastradas, essas reuniões eram geralmente entre 10 a 15 empresas.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda quais eram as empresas que participavam das
reuniões?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- Quais eram as empresas?
Ministério Público Federal:- Sim.
Ricardo Ribeiro Pessoa:- Posso sim, senhora. A UTC, Queiroz Galvão, Techint, Promon, Odebrecht,
GDK, Engevix, Mendes Júnior, Camargo Correia, Andrade Gutierrez... MPE eu já falei, né? Tem mais
algumas aí que também participaram pontualmente, eu me recordo dessas, mas isso já...
Ministério Público Federal:- Como é que eram essas reuniões,  elas aconteciam periodicamente,
tinham uma periodicidade?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- Essas reuniões eram feitas em função da exposição pela Petrobrás dos
seus planos de negócios, aonde a Petrobrás fazia, anunciava e expunha em diversos lugares o seu
plano de negócio de 4 anos. Em cima desses planos de negócios, nós extraíamos as oportunidades
que existiam, principalmente na área onshore, área de refino ou de ampliações de refinarias, e nós
nos reuníamos para reduzir  a competitividade,  a competição,  porque sabíamos que o cadastro
mencionavam apenas, e só iriam convidar, quem tinha capacitação técnica e financeira para esses
investimentos.  Nós  nunca  conseguimos  fechar  todo  o  universo  de  empresas  que  fossem
convidadas, mas reduzimos lá, eu sempre falei aqui, em torno de 70% da competição porque, em
função  das  prioridades  que  cada  um  escolhia  e  pelo  volume  e  grandeza  dos  pacotes  e  das
oportunidades, consórcios eram formados para se capacitarem. E essas prioridades eram escolhidas
para cada grupo desses. Depois dessas escolhas de prioridades duas, três reuniões por ano, outras
reuniões aconteciam,  mas não com todos os grupos,  os interessados que tinham escolhido as
prioridades, se reuniam especificamente para detalhar cada oportunidade dessas.
Ministério Público Federal:- O senhor fala em estabelecer prioridades, significa que havia uma
divisão das obras da Petrobrás entre as empresas?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- Sim, senhora. Exatamente.
Ministério Público Federal:- Dessas reuniões então participavam as empresas que venceriam a
licitação, ou seja, cuja prioridade era determinada a obra, e outras empresas também...
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Ricardo Ribeiro Pessoa:- O que significa prioridade? É dentro daquele grupo, a empresa seria ou o
consórcio, teria a preferência e poderia disputar eventualmente com quem não estivesse naquelas
reuniões,  porque  a  gente  não  tinha  conhecimento  de  que  empresas  seriam  convidadas  na
totalidade.
Ministério Público Federal:- Nas próprias reuniões já se convencionava também quais eram as
empresas que apresentariam propostas que serviriam como cobertura?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- Essas coberturas geralmente ficavam para as reuniões específicas, nós
éramos demandados pontualmente para fazer coberturas.
Ministério Público Federal:- O senhor pessoalmente participava dessas reuniões, senhor Ricardo?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- Participei de todas que a UTC teve interesse.
Ministério  Público  Federal:-  Existia  alguma  espécie  de  regra  para  essa  divisão,  definição  de
prioridades, divisão das obras entre as empresas?
Ricardo  Ribeiro  Pessoa:- Não,  cada  reunião  se  discutia  quem  estava  interessado  em  quê  e
evidentemente cada um fazia  suas anotações e seus mapas.  Regra específica,  assim,  eu nunca
participei de nenhuma elaboração.
Ministério Público Federal:- Essa reunião de empresas então, esse cartel que foi convencionado
no âmbito da Petrobrás, envolvia também pagamento de propina a agentes públicos?
Ricardo  Ribeiro  Pessoa:- Envolvia,  mas  não  por  causa  das  reuniões  das  empresas.  Envolvia
pagamento de propina tanto na área de Serviços,  diretoria de Serviços,  quanto na diretoria de
Abastecimento, mas...
Ministério Público Federal:- Para quem eram pagas as propinas, senhor Ricardo?
Ricardo Ribeiro Pessoa:- Para quê?
Ministério Público Federal:- Para quem.
Ricardo Ribeiro Pessoa:- No caso da UTC, da área de Abastecimento, para a diretoria do diretor
Paulo Roberto Costa, através do senhor Alberto Youssef e o deputado José Janene, enquanto ele
esteve vivo. E para a diretoria de Serviços para o Barusco e para o João Vaccari, por instruções do
diretor Renato Duque.
[…]”

- Depoimento de PAULO ROBERTO COSTA (Evento 192):

“[…]
Ministério Público Federal:- Consta que nesse período, mais especificamente a partir dos anos de
2006,  havia um cartel  de empreiteiras que atuava no âmbito das contratações da Petrobrás.  O
senhor pode explicar objetivamente isso?
Paulo Roberto Costa:- Posso. Na minha área de Abastecimento, quando eu entrei, em 2004, a
gente não tinha nem projetos de grande vulto, nem orçamento para executar. A Petrobrás naqueles
anos, o direcionamento dos projetos da Petrobrás era quase que exclusivamente para a área de
Exploração e Produção. Mas aí, a partir de 2006, houveram necessidades de várias ampliações em
refinarias existentes e principalmente na área de qualidade de produto de gasolina e de diesel, e
também aumentar  a  capacidade de processar  petróleo pesado.  Então houveram investimentos
significativos na área de Abastecimento, não eram maiores do que da área de E&P, da E&P sempre
eram os investimentos maiores, mas eram investimentos vultuosos. E a partir então dessa data é
que eu vim tomar conhecimento da formação do cartel das empresas, porque até então eles não
tinham interesse na minha área, então não tinha projeto, nem orçamento.
Ministério Público Federal:- O senhor lembra quais eram as principais empresas que participavam
desse cartel?
Paulo Roberto Costa:- Sim, senhora. Odebrecht, UTC, Queiroz Galvão, Camargo Correia, ou seja, as
principais empresas, dentro do cadastro da Petrobrás, do grupo chamado Grupo A, as principais, as
maiores empresas de engenharia que estavam cadastradas na Petrobrás.
Ministério Público Federal:- O senhor saberia dizer se havia uma divisão das obras entre essas
empresas?
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Paulo Roberto Costa:- Pelo que me foi dito pelas empresas, sim. Eles se reuniam, nunca participei
deste tipo de reunião, mas eles se reuniam e de acordo com a… vamos dizer, com a possibilidade
de cada empresa, naquele momento, ou local geográfico, eles faziam a divisão das obras. Isso me
foi dito.
Ministério  Público  Federal:-  No  âmbito  dessas  reuniões  das  empreiteiras,  havia  também
pagamento de propina para os diretores da Petrobrás?
Paulo Roberto Costa:- Havia.
Ministério Público Federal:- O senhor sabe como funcionava,  pode explicar  como funcionava
isso?
Paulo Roberto Costa:- Posso. Dentro da área de Abastecimento, vamos dizer, os valores eram de
1%, às vezes menos de 1%, para o PP, e nessas obras que eram todas conduzidas pela área de
Serviços havia de 1 a 2%, normalmente 2%, para o PT.
Ministério Público Federal:- Como que se dava o direcionamento desses valores para o PP e para
o PT?
Paulo Roberto Costa:- Pelo que eu já falei nos meus depoimentos anteriores, para o PP quem
coordenava e controlava isso era o Deputado José Janene. E me foi dito, por ele e pelo Alberto
Youssef, que quem controlava esses valores pelo PT era o senhor Vaccari.
Ministério  Público  Federal:- O  senhor  também  recebia  das  empreiteiras  pagamentos  de
vantagens indevidas?
Paulo Roberto Costa:- É, eu recebia não das empreiteiras, recebia através do José Janene e depois
do Alberto Youssef. Não diretamente pelas empreiteiras, passava por eles primeiro.
[…]”

Restou comprovado, resumidamente, o funcionamento de organizações criminosas que se

inter-relacionavam, que tinham por objeto a prática reiterada de ilícitos em certames e contratos

da  PETROBRAS  por  empresas  de  diversos  segmentos,  como  empreiteiras,  estaleiros  e  outras

prestadoras de serviços. 

Compunham o leque de organizações criminosas que se inter-relacionavam:

A)  empresariais: constituídas por acionistas e altos executivos das maiores empreiteiras

do país, dentre eles,  MARCELO ODEBRECHT, os quais interessados em maximizar tanto quanto

possível  seus  lucros  nos  certames e  contratos  de grandes obras  conduzidas  pela  PETROBRAS,

formavam um grande e poderoso cartel, autodenominado “CLUBE”;

B) administrativas: integradas por diretores e gerentes da PETROBRAS que, mantidos em

seus  cargos  mediante  o  apoio  dos  integrantes  do  núcleo  político,  recebiam,  para  si  e  para

integrantes dos partidos políticos, propinas das empreiteiras contratadas pela estatal. 

C) político-partidária:  composta por  políticos  com mandato ou agentes  próximos ao

poder político que davam sustentação política para a nomeação e permanência nos cargos que

ocupavam os integrantes do núcleo administrativo. Recebiam, em contrapartida, uma parte dos

valores indevidos pagos pelas organizações criminosas empresariais em decorrência dos contratos
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firmados com a PETROBRAS. Os valores de propina destinados ao núcleo político do esquema

tinham como destinatários tanto os agentes pessoas físicas como os próprios partidos políticos.

D)  financeiras:  capitaneado  por  operadores  financeiros  que  entravam  em  cena  para

garantir a ocultação e a dissimulação dos valores envolvidos no esquema criminoso.

A propósito, a dinâmica criminosa aqui exposta já foi objeto de análise por esse juízo

quando do recebimento da peça acusatória nos autos nº  5046512-94.2016.4.04.700018,  em que

destacou-se  o  funcionamento  da  lavagem de  recursos  provenientes  da  prática  dos  delitos  de

cartel, fraude a licitações, corrupção e organização criminosa apurados no bojo da Operação Lava

Jato:

“[…] 
Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas, em cognição sumária, de um
grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo
Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritário e controlador é a União Federal.
Grandes empreiteiras do Brasil, especificamente a OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Techint,
Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvão, IESA, Engevix, SETAL,
GDK e Galvão Engenharia, teriam formado um cartel,  através do qual,  por ajuste prévio, teriam
sistematicamente  frustrado  as  licitações  da  Petrobras  para  a  contratação  de  grandes  obras,  e
pagariam sistematicamente  propinas  a  dirigentes  da  empresa  estatal  calculadas  em  percentual
sobre o contrato.
O ajuste prévio entre as empreiteiras eliminava a concorrência real das licitações e permitia que elas
impussessem o seu preço na contratação, observados apenas os limites máximos admitidos pela
Petrobrás (de 20% sobre a estimativa de preço da estatal).
Os recursos decorrentes dos contratos com a Petrobrás, que foram obtidos pelos crimes de cartel e
de ajuste de licitação crimes do art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990 e do  art. 90 da Lei nº 8.666/1993,
seriam então submetidos a condutas de ocultação e dissimulação e utilizados para o pagamento de
vantagem indevida aos dirigentes da Petrobrás para prevenir a sua interferência no funcionamento
do cartel.
A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidos como constituindo
a "regra do jogo".
Receberiam propinas  dirigentes  da  Diretoria  de Abastecimento,  da  Diretoria  de  Engenharia  ou
Serviços e da Diretoria Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque,
Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada.
Surgiram,  porém,  elementos  probatórios  de  que  o  caso  transcende  a  corrupção  -  e  lavagem
decorrente - de  agentes  da Petrobrás,  servindo o esquema criminoso para  também corromper
agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime, partidos políticos.
Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à nomeação e à permanência nos cargos da
Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.
Entre  as  empreiteiras,  os  Diretores  da  Petrobrás  e  os  agentes  políticos,  atuavam  terceiros
encarregados  do  repasse  das  vantagens  indevidas  e  da  lavagem  de  dinheiro,  os  chamados
operadores.
Nesse quadro amplo, vislumbra o MPF uma grande organização criminosa formada em um núcleo
pelos  dirigentes  das  empreiteiras,  em outro pelos  executivos  de  alto  escalão da  Petrobrás,  no
terceiro pelos profissionais da lavagem e o último pelos agentes políticos que recebiam parte das
propinas.
A presente ação penal tem por objeto uma fração desses crimes.

18 Evento 28.
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[…]”

No  caso  em  espécie,  a  lavagem  de  ativos  decorrentes  dos  crimes  praticados  em

detrimento da PETROBRAS contou com complexa estrutura arquitetada pela ODEBRECHT, em que

parte  dos  valores  obtidos  ilicitamente  nos  contratos  celebrados  pela  empreiteira  com  a

PETROBRAS foi  direcionada a um departamento da empresa, denominado Setor de Operações

Estruturadas.

O referido Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT tinha por função, após ser

abastecido com valores de origem criminosa, providenciar o repasse de vantagens indevidas para

agentes públicos, com a adoção de mecanismos de ocultação e dissimulação, por meio de contas

offshores no  exterior,  compensação  de  valores,  utilização  de  pessoas  interpostas,  senhas  e

codinomes para quebrar o rastro financeiro dos valores ilícitos, como delineado no depoimento

das  testemunhas  HUMBERTO  SILVA  (Evento  192),  FERNANDO  MIGLIACCIO  (Evento  192)  e  do

interrogatório do acusado ÁLVARO NOVIS (Evento 298).  Foi a partir deste denominado Setor de

Operações que valores de origem criminosa foram destinados a ALDEMIR BENDINE por meio dos

estratagemas sofisticados e complexos de lavagem de ativos.

Além disso,  os próprios crimes de corrupção ativa e passiva objetos  desta ação penal

geraram recursos ilícitos a  ALDEMIR BENDINE e  ANDRÉ GUSTAVO,  os quais, para fins de dar

aparência de legalidade, foram submetidos a atos de lavagem para ocultação e dissimulação de

origem criminosa. 

V.1.2: Do crime antecedente de corrupção passiva:

Uma das teses defensivas alegadas é a de que as condutas de lavagem denunciadas são

atípicas,  constituindo  consumação  do  crime  de  corrupção  passiva  “receber”  ou  mero

aproveitamento dos valores auferidos a título de vantagem indevida, pois não possuem o condão

de dar aparência de licitude aos valores envolvidos.

Primeiramente, há de rechaçar o argumento da defesa, pois dentre os crimes antecedentes

foram praticados delitos de cartel e fraude a licitações, os quais permitiram que a ODEBRECHT

obtivesse valores ilícitos em razão de contratos com a estatal, dos quais, parte foram destinados

para pagar propina aos denunciados. 
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Assim, como já decidido por esse juízo em várias ações penais da Operação Lava Jato,

como contratos da ODEBRECHT foram obtidos por intermédio de  crimes de cartel e fraude a

licitações, os repasses de propina, por meio de ocultação e dissimulação, também caracterizam

crimes de lavagem tendo por antecedente os referidos delitos.

“[…]
953.  Como os valores utilizados para pagamento da propina tinham como parcial  procedência
contratos  obtidos  por  intermédio  de  crimes  de  cartel  (art.  4º,  I,  da  Lei  nº  8.137/1990)  e  de
frustração, por ajuste, de licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/1993), e como, para os repasses, foram
utilizados diversos mecanismos de ocultação e dissimulação da natureza e origem criminosa dos
bens, os fatos também caracterizam crimes de lavagem de dinheiro tendo por antecedentes os
referidos crimes, especialmente o segundo contra a Administração Pública (art. 1.º, V, da Lei n.º
9.613/1998) 
(…) 
965. Poderseia, como fazem algumas Defesas, alegar confusão entre o crime de lavagem e o crime
de  corrupção,  argumentando  que  não  haveria  lavagem  antes da  entrega  dos  valores  aos
destinatários finais. 
966. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da corrupção, consistindo
no repasse indireto dos valores. 
967.  O  que  se  tem  presente,  porém,  é  que  parte  da  propina  destinada  à  corrupção  da
Diretoria  de  Abastecimento  e  da  Diretoria  de  Serviços  foi  paga  com  dinheiro  sujo,
procedente de outros crimes antecedentes, aqui identificados como crimes de cartel (art. 4º,
I,  da  Lei  nº  8.137/1990)  e  de  frustração,  por  ajuste,  de  licitações  (art.  90  da  Lei  nº
8.666/1993).19 

“[…]
310.  Além  do  crime  de  lavagem,  pelas  condutas  de  ocultação  e  dissimulação,  tendo  por
antecedentes  crimes  de  peculato  e  do  art.  96  da  Lei  n.º  8.666/1993,  já  que  há  indícios  de
sobrepreço  e  superfaturamento  das  obras  da  RNEST,  os  fatos  também  configuram  crimes  de
corrupção, mas estes constituem objeto da ação penal 5083258-29.2014.404.7000.
311. Como adiantado, as operações de lavagem tinham por objetivo repassar, subrepticiamente, os
valores a agentes públicos e políticos, entre eles Paulo Roberto Costa.
312. Poder-se-ia, como faz a Defesa de Waldomiro de Oliveira, alegar confusão entre o crime de
lavagem e o crime de corrupção, argumentando que não haveria lavagem antes da entrega dos
valores aos destinatários finais.
313. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da corrupção, consistindo
no repasse indireto dos valores.
314. O que se tem presente, porém, no presente caso é que a propina destinada à corrupção
dos agentes públicos e políticos foi paga com dinheiro sujo, procedente de outros crimes
antecedentes,  aqui  identificados  como crime de peculato e o crime do art.  96 da Lei  nº
8.666/1993, já que caracterizado o superfaturamento e sobrepreço das obras contratadas
pela Petrobras ao Consórcio Nacional Camargo Correa no âmbito da RNEST.
315. Se a corrupção, no presente caso, não pode ser antecedente da lavagem, porque os valores
foram entregues por meio das condutas de lavagem, não há nenhum óbice para que os outros dois
crimes figurem como antecedentes.
316. A mesma questão foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470.
Nela, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, condenou Henrique Pizzolato por crimes de
peculato, corrupção e lavagem. Pelo que se depreende do julgado, a propina paga ao criminoso
seria  proveniente de crimes antecedentes de peculato viabilizando a condenação por  lavagem.

19 Autos nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, Evento 1471.
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Portanto, condenado por corrupção, peculato e lavagem. O mesmo não ocorreu com João Paulo
Cunha, condenado por corrupção, mas não por lavagem, já que não havia prova suficiente de que a
propina a ele paga tinha também origem em crimes antecedentes de peculato, uma vez que o
peculato a ele imputado ocorreu posteriormente à entrega da vantagem indevida.
317. Se propina é paga com dinheiro de origem e natureza criminosa, tem-se os dois delitos,
a  corrupção  e  a  lavagem,  esta  tendo  por  antecedentes  os  crimes  que  geraram  o  valor
utilizado para pagamento da vantagem indevida. É o que ocorre no presente caso, com a
ressalva que a corrupção é objeto de outras ações penais.
[…]”20

Em segundo lugar, também como já reconhecido por esse juízo, a sofisticação da prática

criminosa  tem revelado o  emprego de  mecanismos  de  lavagem de ativos  já  quando do

repasse  da  vantagem  indevida  do  crime  de  corrupção,  dispensando-se,  posteriormente,  a

adoção de mecanismos de ocultação e dissimulação.

Além disso,  ainda que não fosse assim, isto é,  ainda que não houvesse outros crimes

antecedentes  absolutamente  independentes,  os réus  deveriam ser  condenados por  lavagem

independentemente da corrupção. 

Um primeiro aspecto que salta aos olhos nesse sentido é o fato de que evidentemente as

condutas de lavagem denunciadas não constituem mera forma de recebimento da propina, tendo

nítido objetivo autônomo de dar aparência de licitude aos respectivos valores.

Ora, como já se demonstrou, a realização de complexas operações de mescla de dinheiro,

seguidas  de diversas outras técnicas  de branqueamento,  tem gritante objetivo de dissimular  a

origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores ilícitos, caracterizando o crime de

lavagem de dinheiro. 

Nesse ponto, vale destacar que o crime de lavagem é delito autônomo em relação aos

crimes  antecedentes,  conforme  decorre  do  próprio  artigo  2º,  inciso  II,  da  Lei  9.613/98.  Tem

tipificação e, principalmente, objetivos próprios, protegendo bens jurídicos autônomos, consoante

decorre de trecho da ementa do julgamento da AP. 470 pelo STF:

“(...) 2.5. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o grande pulmão das mais
variadas mazelas sociais, desde o tráfico de drogas, passando pelo terrorismo, até a corrupção que
desfalca o Erário e deixa órfãos um sem-número de cidadãos que necessitam dos serviços públicos,
é também um mal por si, pois o seu combate previne o envenenamento de todo o sistema
econômico-financeiro, concluindo-se que a repressão à lavagem de dinheiro visa a prevenir a
contaminação  da  economia  por  recursos  ilícitos,  a  concorrência  desleal,  o  zelo  pela
credibilidade e pela confiança nas instituições (ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão da lavagem do

20 Autos nº 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1388.
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dinheiro em Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37). (trecho da ementa do acórdão
da AP 470/MG).
2.5.1. A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade  dos  proveitos  criminosos  desafia  censura  penal  autônoma,  para  além  daquela
incidente  sobre  o  delito  antecedente,  tal  como  ocorre,  ad  exemplum,  com  a  ocultação  do
cadáver (art. 211 do Código Penal) subsequente a um homicídio, situação em que não se opera a
consunção de um crime pelo outro.” (grifos nossos)

No  mesmo  sentido,  a  própria  Corte  Suprema  já  havia  decidido  quanto  ao

recebimento da denúncia na AP 470:

“(…)  CAPÍTULO VI  DA DENÚNCIA.  LAVAGEM DE DINHEIRO.  OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA
ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO,  LOCALIZAÇÃO  E  PROPRIEDADE  DE  VALORES.  RECEBIMENTO  DE
MILHARES DE REAIS EM ESPÉCIE. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. TIPICIDADE DA CONDUTA.
MERO EXAURIMENTO DO CRIME ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.  DENÚNCIA RECEBIDA.  1.  São  improcedentes as
alegações  de que a  origem e a  destinação dos  montantes recebidos  pelos  acusados  não
foram dissimuladas e de que tais recebimentos configurariam mero exaurimento do crime de
corrupção  passiva.  Os  acusados  receberam  elevadas  quantias  em  espécie,  em  alguns  casos
milhões de reais, sem qualquer registro formal em contabilidade ou transação bancária. Em muitos
casos, utilizaram-se de pessoas não conhecidas do grande público e de empresas de propriedade
de  alguns  dos  denunciados,  aparentemente  voltadas  para  a  prática  do  crime  de  lavagem  de
dinheiro, as quais foram encarregadas de receber os valores destinados à compra do apoio político.
Com isto, logrou-se ocultar a movimentação, localização e propriedade das vultosas quantias em
espécie, bem como dissimular a origem de tais recursos, tendo em vista os diversos intermediários
que  se  colocavam  entre  os  supostos  corruptores  e  os  destinatários  finais  dos  valores.  3.  A
tipificação do crime de lavagem de dinheiro, autônomo em relação ao crime precedente, é
incompatível,  no  caso  em  análise,  com  o  entendimento  de  que  teria  havido  mero
exaurimento do crime anterior, de corrupção passiva.  (...)” (STF – Pleno - relator: Min. Joaquim
Barbosa - Inq 2245 – 28/08/07 – grifos nossos)

Não se desconhece que, após exarar o acórdão acima citado, em julgamento de embargos

infringentes, o Supremo Tribunal Federal absolveu um dos denunciados pelo crime de lavagem sob

o argumento de que, havendo prova do recebimento, ainda que clandestino, integraria ele o delito

de corrupção. 

Todavia, com o devido respeito à posição assumida pela maioria do colegiado naquele

momento, o Ministério Público Federal entende que tecnicamente deve prevalecer o entendimento

minoritário, circundado na oportunidade pelos ilustres ministros Luiz Fux, Carmém Lúcia, Gilmar

Mendes e Celso de Mello:

“Os ministros vencidos, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que rejeitavam os
embargos, aduziram o seguinte:
a) a utilização de interposta pessoa para o saque de valores em agência bancária configuraria o
delito de lavagem de dinheiro, pois seria o meio pelo qual a identidade do verdadeiro destinatário
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desses bens ficaria em sigilo;
b) o tipo penal da lavagem de dinheiro não tutelaria apenas o bem jurídico atingido pelo crime
antecedente,  mas  também  a  higidez  do  sistema  econômico-financeiro  e  a  credibilidade  das
instituições;
c) a conduta caracterizada pelo recebimento de vantagem de forma dissimulada, máxime quando a
prática ocorre por meio do sistema bancário, seria suscetível de censura penal autônoma. (AP 470,
Plenário, Info 738)” 

O  que  se  tem,  em  verdade,  é  a  prática  de  condutas  com  desígnios  evidentemente

autônomos: 1) uma coisa é prometer/oferecer e aceitar/solicitar vantagens indevidas em razão de

função exercida por funcionário público,  e 2)  outra é tomar atitudes para que o pagamento e

recebimento se dê de forma dissimulada. Para usar o exemplo mencionado pelo próprio STF, uma

coisa é praticar homicídio, e outra é promover a ocultação do cadáver.

Caso  ALDEMIR BENDINE e  demais  envolvidos não tivessem interesse de promover a

dissimulação dos valores, nada impediria que recebesse a propina diretamente em suas contas, por

depósito  dos  próprios  corruptores.  Todavia,  assim  não  agiram,  tendo  utilizado  os  serviços

operadores financeiros,  com intermediação de pessoas profissionalmente dedicadas a esse fim,

compartimentação das informações e da divisão de tarefas entre os diversos atuantes na lavagem,

além da utilização de intrincadas técnicas de lavagem justamente para promover o recebimento

dos valores de forma dissimulada.

Não bastasse isso, há dois outros pontos que se devem destacar:  1) no momento das

operações de lavagem, as corrupções tal qual denunciadas e demonstradas nos autos já estavam

devidamente consumadas pela oferta/promessa e aceitação das vantagens ilícitas; e 2) conforme já

se explanou, a origem ilícita dos valores remonta aos crimes de cartel e fraude à licitação, que

possibilitaram a inserção do montante indevido nas propostas contratadas pela estatal.

Portanto,  tem-se que a  corrupção passiva e  lavagem de dinheiro denunciadas não se

confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, em concurso material.

V.1.3: Do   dolo no crime de lavagem de dinheiro:

No caso dos autos, todos os autores tinham plena ciência da origem ilícita dos recursos,

bem como do fato de que seu recebimento se dava por intermédio de operações que visavam

dissimular a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores, de forma que presente

o dolo direto.
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O  réu  ALDEMIR  BENDINE tinha ciência  de  que  os  valores  foram  originados  de

práticas criminosas,  notadamente porque o esquema criminoso revelado na PETROBRAS já era

público e, quando alçado à Presidência da PETROBRAS, BENDINE reuniu mais condições de saber

e, decerto, tinha conhecimento consolidado dos crimes antecedentes praticados pela ODEBRECHT

e empreiteiras investigadas no âmbito da estatal,  especialmente a prática de cartel  e  fraude a

licitações, que geraram contratos com a petrolífera obtidos de forma ilícita.

Neste  contexto,  em  depoimento  prestado  na  fase  investigativa, ALDEMIR  BENDINE

revelou  que, em  razão  dos  crimes  objeto  da  investigação  na  Lava  Jato, consistentes  em

pagamento de propina para Diretores da Estatal por empreiteiras reunidas em cartel, “intensifcou e

aprimorou a colobração da empresa com a força tarefa através da alocação de equipe específica

para  atuar  em  Curitiba  e  aumentou  e  concluiu  várias  comissões  internas  de  apuração,  todas

compartilhadas com a força  tarefa,  assumiu em conjunto com a diretoria  que a Petrobras seria

assistente de acusação em todos os processos originados do MPF (...)”  (Evento 1 – ANEXO 37).

Relatou, ainda, o acusado, que determinou a alteração de várias rotinas internas na companhia com

o fim de obter boa governança e evitar práticas criminosas reveladas na Operação Lava Jato. 

O conhecimento dos crimes antecedentes por parte de ALDEMIR BENDINE foi relatado

por ANDRÉ GUSTAVO, que apontou a preocupação de ALDEMIR BENDINE em praticar atos de

ofício pretendidos pela ODEBRECHT, em razão da proximidade do Presidente da PETROBRAS com

o  MPF  no  contexto  da  apuração  dos  crimes  praticados  pelas  empreiteiras,  entre  elas,  a

ODEBRECHT, no seio da petrolífera:

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
André Gustavo Vieira da Silva:- Só fazendo uma última colocação de que eu tenho conhecimento
técnico. A minha parte do trabalho era aproximar as pessoas, aproximar quem tinha problema. E
aproximar quem tinha a chance de resolver o problema. Eu não tenho conhecimento técnico da
área bancária, não tenho conhecimento técnico da Petrobrás. Nunca fui na Petrobrás. Ou seja, não
conheço a secretária do doutor Bendine, não conheço nenhum funcionário do doutor Bendine,
meu tratamento era com ele.  Mas é óbvio que ele se colocava na condição de resolver  as
coisas.  Tanto  que  eu  consegui  o  Fernando  e  o  Marcelo  para  alinhar  nisso.  Em  algum
momento,  ele de fato fez um desabafo na Petrobras,  que pela ligação com a presidente
Dilma. E também pela dificuldade, pela força tarefa estar instalada lá, e pelo próprio Rodrigo
Janot  despachar  com  ele,  de  que  ficava  muito  sensível  para  ele  mexer.  Mas  reiterou  o
compromisso de ajudar permanentemente na pauta que foi levada.
[…]”
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Por  fim,  o  próprio  recebimento  de  vantagens  indevidas  por  ALDEMIR  BENDINE em

momento em que MARCELO ODEBRECHT já estava preso, revela inquestionável ciência da origem

criminosa dos valores.

Em situação com alto grau de similaridade, em caso também envolvendo a Operação Lava

Jato,  o  TRF  da  4ª  Região  reconheceu,  no  julgamento  da  Apelação  Criminal  nº  5022179-

78.2016.4.04.7000/PR, que ex-Senador integrante da CPMI da PETROBRAS tinha conhecimento

dos crimes antecedentes de cartel, fraude às licitações e corrupção, ou, ao menos, reunia

condição  de  saber  que  as  empreiteiras  haviam  se  locupletado  ilicitamente  no  esquema

criminoso que vitimou a PETROBRAS:

“[…]
Não deve prevalecer a alegação da defesa no sentido de que JORGE AFONSO ARGELLO não tinha
conhecimento dos crimes antecedentes perpetrados pelas empreiteiras.
A prova do dolo decorre do conjunto de circunstâncias que envolvem o fato.  Neste caso, o ex-
Senador solicitou a vultosa soma de cinco milhões de reais para cada uma das empreiteiras em
troca  de  proteção,  justamente  nas  CPIs  que  investigavam  crimes  praticados  em  contratos
envolvendo grandes obras da PETROBRAS.
Nesse contexto,  torna-se autoevidente que o então Senador tinha conhecimento ou, ao menos,
reunia  condições  saber,  que  tais  empreiteiras  haviam  se  locupletado  ilicitamente  no  esquema
criminoso que vitimou a PETROBRAS. O vultoso pedido de propina e a promessa de proteção nos
trabalhos das CPIs seria completamente absurdo num cenário em que ex-Senador não desconfiasse
do envolvimento de tais empreiteiras no esquema criminoso.
Aliás, no tocante às três empreiteiras (UTC, TOYO SETAL e OAS) que efetivamente
realizaram o pagamento de suborno, a própria aceitação de realizar o pagamento propina tornava
induvidoso o fato de que elas haviam enriquecido ilicitamente às custas da PETROBRAS.
Não bastasse isso, é necessário pontuar que também é considerado crime antecedente os próprios
crimes de corrupção passiva praticados pelo ex-Senador. Fixada essa premissa, torna-se descabida
a alegação de desconhecimento da origem ilícita dos recursos envolvidos nas doações eleitorais e à
Paróquia São Pedro.
[…]”21

As circunstâncias do caso concreto demonstram clara ciência da origem criminosa dos

valores também por parte de  ÁLVARO NOVIS  e ANDRÉ GUSTAVO,  que tinham consciência do

caráter ilícito de suas condutas:

- Interrogatório de ÁLVARO NOVIS (Evento 298):

[…]
Ministério Público Federal:- O senhor sabia que naquela engrenagem se tratava de uma ilicitude?
Álvaro José Galliez Novis:- Sim, se não fosse, doutor, obviamente se eu não fizesse outro ia vir e
fazer, mas eu concordo com a sua opinião que era uma coisa que não era correta.
[…]”

21Apelação Criminal nº 5022179-78.2016.4.04.7000/PR, Voto do Relator Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN
NETO. 
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- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
André Gustavo Vieira da Silva:- Não, eu sabia o que tinha feito, eu acho que todo mundo sabe o
que faz. Se eu sabia o que faz, e se ele vai fazer uma delação, e se na minha cabeça quem decide
fazer uma colaboração, não existe justiça sem colaboração. Se a pessoa vai fazer a colaboração
dele, se ele vai ajudar de alguma forma, eu imagino que ele vai dizer a verdade. Se ele vai dizer a
verdade, tem alguma coisa contra mim, se eu puder dizer ela, eu prefiro dizer ela e assumir ela pelo
menos para eu contextualizar amanhã, do que não fazer. Foi o que eu fiz.
[…]”

Em suma, os valores envolvidos nas condutas de ocultação e dissimulação têm origem e

natureza criminosa, tendo os réus deste processo consciência de tal fato.

V.2: LAVAGEM DE CAPITAIS: SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS DA ODEBRECHT

(FATO 04)

Consumados os delitos antecedentes entre os dias 18 de maio de 2015 e 01 de julho de

2015, MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO REIS, ÁLVARO NOVIS, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ

GUSTAVO,  de  modo  consciente  e  voluntário,  em unidade  de  desígnios,  e  por  intermédio  de

organização  criminosa,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  natureza,  localização,  disposição,

movimentação e a propriedade de valores ilícitos no montante de R$ 3 milhões de reais, através de

3  (três)  repasses  de  valores  sub-reptícios  para  ALDEMIR  BENDINE,  por  meio  do  Setor  de

Operações Estruturadas da ODEBRECHT, após intermediação de ANDRÉ GUSTAVO.

Como já comprovado acima, após a solicitação de vantagens indevidas feita por ALDEMIR

BENDINE e  ANDRÉ  GUSTAVO,  MARCELO  ODEBRECHT e  FERNANDO  REIS prometeram

vantagem  indevida  ao  então  presidente  da  PETROBRAS  com  o  objetivo  de  manter  um  bom

relacionamento na estatal em virtude das demandas do grupo econômico na companhia, inclusive

as relacionadas aos efeitos da Operação Lava Jato, consoante anotação registrada no Relatório de

Análise de Polícia Judiciária nº 417 (ANEXO32, p. 5). 

Com  a  promessa  de  propina,  ALDEMIR  BENDINE,  ANDRÉ  GUSTAVO,  MARCELO

ODEBRECHT  e  FERNANDO REIS ajustaram que os repasses dos recursos seriam realizados por

intermédio  do  denominado  Setor  de  Operações  Estruturadas  da  ODEBRECHT,  vinculado  à

presidência  do  grupo  econômico,  voltado  especificamente  para  pagamentos  de  propina  com

adoção de mecanismos de lavagem de ativos. Tal Setor de Operações Estruturadas era abastecido

com valores provenientes de crimes praticados no âmbito da ODEBRECHT, entre eles dos crimes
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antecedentes,  ocasião em que  se  faziam mistura  de dinheiro  ilícito  e  múltiplas  compensações

ilícitas para quebrar o rastro financeiro do dinheiro.

Esse setor possuía estrutura hierarquizada de pessoal e específica divisão de tarefas.  À

época,  era  integrado  por  HILBERTO  MASCARENHAS  ALVES  DA  SILVA  FILHO,  FERNANDO

MIGLIACCIO  DA  SILVA  e  por  outros  funcionários  que  eram  empregados  diretos  do  grupo

empresarial. Além destes, o departamento de propinas também recebia o auxílio de operadores

financeiros, a exemplo de ÁLVARO NOVIS. 

O esquema de lavagem de ativos por intermédio do Setor de Operações Estruturadas era

operado a partir da realização de múltiplas e complexas operações artificiosas, compensações e

mistura  de  valores,  transações  bancárias,  entre  elas  movimentação  financeira  em  dólares  no

exterior e disponibilização em reais no Brasil, com a utilização de diversas pessoas jurídicas e físicas

interpostas, tudo para quebrar o rastro financeiro das operações.

Para a operacionalização dos pagamentos com ocultação de origem e natureza criminosa,

os líderes empresariais do grupo endereçavam ao Setor de Operações Estruturadas os pedidos de

pagamentos ilícitos, repassando juntamente todas as informações necessárias para a concretização

do pagamento (valor, locais de entrega, dados de conta no exterior, etc). Havia compartimentação

das informações e divisão de tarefas, de modo que o Setor de Operações Estruturadas se dividia

em diferentes áreas,  em operações de lavagem estruturadas em diversas camadas: geração de

valores ilícitos,  inclusive com a utilização de  offshores no exterior;  requisição de pagamentos e

distribuição dos valores.

Em depoimento, HILBERTO SILVA, então chefe do Setor de Operações Estruturadas, narrou

o objetivo do setor, seu funcionamento, e a complexa divisão de tarefas a respeito das atividades

ilícitas  que  eram  operacionalizadas,  comprovando  que  constituía  um  sofisticado  meio  de

pagamentos sub-reptícios.

- Depoimento de HUMBERTO SILVA (Evento 192):

“[…]
Ministério Público Federal:- Qual era o objetivo dessa área de Operações Estruturadas?
Hilberto Silva:-  Efetuar pagamentos não contabilizados,  solicitados e aprovados por quem de
direito.
Ministério  Público  Federal:- Quem  eram  as  pessoas  que  solicitavam  e  aprovavam  esses
pagamentos não contabilizados?
Hilberto Silva:- Até 2009, Marcelo. Daí em diante, ele delegou também para os seis LE’s, líderes
empresariais: Benedito Júnior, o Mamere, Henrique Valadares, Paul Altit, Márcio Faria... eram seis,
falta um... ah, e Fernando Reis.
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Ministério Público Federal:- Certo. O senhor pode explicar de maneira objetiva como que era o
funcionamento desse setor de Operações Estruturadas?
Hilberto Silva:- Sim,  senhora.  Eles  faziam as  solicitações,  que na  realidade quem pedia  esses
pagamentos não eram esses líderes,  eram os subordinados  deles que estavam nas obras,  nos
contratos. Então eles tinham que fazer um pagamento para um fiscal, para um gerente do órgão, aí
solicitavam a aprovação pelo líder deles. Com esta aprovação, eles procuravam o senhor Ubiraci
Chaves,  Isaías  Ubiraci  Chaves,  e solicitavam que fosse feita  a requisição desses pagamentos.  O
senhor Isaías fazia a requisição e direcionava essa requisição para a nossa área.
Ministério Público Federal:- Era o senhor mesmo recebia essas requisições?
Hilberto Silva:- Não, isso vinha por dentro do sistema, era automático, vinha dentro do sistema. Se
fossem pagamentos no Brasil caíam sob a gestão de Maria Lúcia Tavares.Se fossem pagamentos em
depósitos  em contas  de  bancos  no exterior,  caíam na  mão de Ângela  Palmeira.  Mas  isso  era
automático, entendeu?
Ministério Público Federal:- Quais eram os sistemas, senhor Hilberto, que existam para controle
desse setor?
Hilberto Silva:- Senhora?
Ministério Público Federal:- Qual era o nome do sistema que existia?
Hilberto Silva:- MyWebDay B.
Ministério Público Federal:- Em que consistia esse sistema?
Hilberto Silva:- Ele tinha o cadastro dos codinomes de todas as pessoas, tinha as programações,
as requisições que eram feitas pelo senhor Ubiraci, e tinha a sistemática de pagamento, o contas a
pagar, que já era dentro da área de operações. Aí era definido o local, o dia, o valor, o codinome da
pessoa que iria receber o dinheiro e quem iria, através de quem seria feito o pagamento. Porque
nós  nunca  fazíamos  pagamentos  direto,  usávamos  prepostos:  ou  doleiros  ou  prestadores  de
serviços.
Ministério Público Federal:- Quem eram, na época em que o senhor... O senhor coordenou esse
setor?
Hilberto Silva:- De 2006 a 2014.
Ministério Público Federal:- Quem eram os funcionários que estavam nesse setor com o senhor?
Hilberto Silva:- Os meus dois braços direitos eram o Fernando Migliaccio, que era meu tesoureiro,
responsável pela parte toda financeira,  e Luiz Eduardo,  que ajudava na montagem de grandes
operações para fazer pagamentos vultosos.
Ministério Público Federal:- O Fernando Migliaccio então era uma espécie de tesoureiro?
Hilberto Silva:-  Ele era o financeiro da área, e tinha mais duas pessoas que trabalhavam com o
Fernando, como eu já falei, a Lúcia, Maria Lúcia, e a Ângela Palmeira. Elas duas eram as contas a
pagar, eram as pessoas que realmente operacionalizavam.
Ministério Público Federal:- O senhor relatou aqui que esse setor de Operações Estruturadas
então fazia parte da distribuição da propina.
Hilberto Silva:- Perfeitamente, a distribuição.
Ministério Público Federal:- O senhor sabe como se dava a geração da propina, desse dinheiro?
Hilberto Silva:- Não era da minha área. As áreas eram bem estanques: a geração, a requisição e a
distribuição. O senhor Isaías Ubiraci, que eu citei, ele era da área de requisição, também não era
subordinado da área. A área de geração era feita por uma outra pessoa, o nome dele era Marcos
Grilo, era quem providenciava fazer a geração, ele gerava e colocava à disposição.
Ministério  Público  Federal:- Quando  chegavam  as  requisições  no  setor  de  Operações
Estruturadas então já havia essa disponibilidade do recurso?
Hilberto Silva:- Tinha que haver.  Existia uma programação prevista para que a gente tivesse o
recurso pra poder fazer o pagamento, senão...
Ministério Público Federal:- Correto. O senhor disse que nos pagamentos em reais no Brasil eram
organizados pela senhora Maria Lúcia.
Hilberto Silva:- É, ela se relacionava com os distribuidores e passava a solicitação para ser feito o
pagamento, Fernando disponibilizava os recursos para que essas pessoas tivessem disponibilidade
para fazer o pagamento.
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Ministério  Público  Federal:- Como que  era  gerado,  como que  esse  dinheiro  em espécie  era
gerado? O senhor falou, mencionou alguns doleiros, exato?
Hilberto Silva:- Não, geração era anterior.
Ministério Público Federal:- Não, o dinheiro em espécie para ser entregue no Brasil.
Hilberto Silva:- Essa geração gerava dinheiro em espécie, esse dinheiro em espécie era colocado
na mão das pessoas que iriam efetuar os pagamentos.
[…]”

No mesmo sentido,  extrai-se das  declarações de FERNANDO MIGLIACCIO o modo de

atuação do Setor de Operações Estruturadas e, ainda, a compartimentação de informações e a

ausência  de  conhecimento  dos  próprios  funcionários  sobre  os  destinatários  dos  pagamentos

indevidos. Nesse ponto, vê-se que o departamento de propinas da ODEBRECHT foi estruturado de

forma que ninguém soubesse de sua verdadeira finalidade e dos beneficiários dos recursos, sendo

mais um elemento que denota a sofisticação do método de ocultação e dissimulação dos valores

ilícitos.

- Depoimento de FERNANDO MIGLIACCIO (Evento 192):

“[…]
Ministério  Público Federal:- Além do senhor  Hilberto,  que era  o  chefe  do  setor,  quem mais
trabalhava nessa área?
Fernando Migliaccio:- Luiz Eduardo Soares, Lúcia Tavares e Ângela Palmeira.
Ministério Público Federal:- Quais eram as funções deles?
Fernando Migliaccio:- Luiz Eduardo cuidava da parte contratual, o relacionamento bancário, apoio
aos países, Lúcia Tavares cuidava do caixa Brasil e Ângela Palmeira cuidava do caixa do exterior.
Ministério Público Federal:- O senhor disse que o senhor fazia então o controle das contas, é
isso?
Fernando Migliaccio:- Sim, elas duas eram subordinadas a mim.
Ministério Público Federal:- Essas contas eram contas de...
Fernando Migliaccio:- Contas paralelas à contabilidade oficial da empresa.
Ministério Público Federal:- Eram apenas então contas não contabilizadas?
Fernando Migliaccio:- Exato.
Ministério Público Federal:- Esse departamento, a partir dessa área, também havia pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos?
Fernando Migliaccio:- Sim, não diretamente a gente, mas uma pessoa que a gente usava pra fazer
isso, ou várias pessoas.
Ministério  Público  Federal:- O  senhor  sabe  dizer,  objetivamente,  como  que  se  dava  o
funcionamento desse setor?
Fernando Migliaccio:- Sei. A gente recebia os recursos em dólar da área de geração, que existia
uma área de geração, essa área de geração trabalhava com planejamento fiscal,  que havia um
excedente, esse excedente era enviado pra mim e que, posteriormente, eu passava para um terceiro
fazer os pagamentos finais, para quem fosse solicitado.
Ministério Público Federal:- Quem fazia essas solicitações de pagamento?
Fernando Migliaccio:- Marcelo Odebrecht tinha pré-autorizado todos os líderes empresariais das
diversas empresas do grupo a fazerem os pedidos.
Ministério Público Federal:- Quantos líderes empresariais existiam nessa época?
Fernando Migliaccio:- Não sei ao certo, mas entre 11 e 13, alguma coisa assim, nunca parei pra
contar, mas...
Ministério Público Federal:- Feita a solicitação havia alguma posterior aprovação?
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Fernando Migliaccio:- Sim, eles colocavam... O pedido era feito através de Ubiraci, colocava no
sistema, esse sistema era visto, alimentado e visto por Ângela e Lúcia, e aí a gente coordenava
como  ia  ser.  Os  pagamentos  em  dólar  a  Ângela  fazia,  passava  para  um  terceiro  fazer,  os
pagamentos em reais a Lúcia também coordenava com entregador.
Ministério Público Federal:- Como era o nome desse sistema, senhor Fernando?
Fernando Migliaccio:- O que era alimentado era o MyWebDay.
Ministério Público Federal:- Esse sistema era um sistema formal na empresa?
Fernando Migliaccio:- Era  um sistema que também servia  para  outras  coisas,  tipo  para  uma
secretária, por exemplo, fazer uma requisição de papelaria, por exemplo, mas só que você tinha
acessos exclusivos para áreas distintas.
Ministério Público Federal:- Como se dava então a tramitação dentro desse sistema?
Fernando Migliaccio:- Eu  não sei  porque eu nunca usei,  eu  até tinha acesso,  mas  eu achava
trabalho  duplo  porque  eu  fazia  meus  controles  no  Excel,  e  então  eu  não  sei  direito  como
funcionava, mas eu sei que era... O pouco que eu sei é que era através de um pendrive que você
colocava  no  computador,  você  entrava  no  sistema  e  fazia  essa  alimentação,  controle,  tudo  lá
dentro.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que a geração do dinheiro que ia ser pago a
partir do setor em que o senhor trabalhava era feita no exterior. Isso?
Fernando Migliaccio:- Sim.
Ministério Público Federal:- Sempre era feita no exterior em dólar?
Fernando Migliaccio:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor sabe como acontecia essa geração?
Fernando Migliaccio:- Não, porque a gente não poderia saber, o pouco que eu posso dizer eu já
falei a alguns minutos atrás, era um excedente de planejamento fiscal.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou também que havia solicitação pelos líderes
empresariais.  O  senhor  tomava  conhecimento  para  quem  se  destinavam  esses  pagamentos
indevidos?
Fernando Migliaccio:- 99% das vezes não e esse 1% que eu soube eu já fiz a minha delação, já
falei quem era.
Ministério  Público  Federal:- Havia  então  utilização  de  codinomes  nessas  solicitações  de
pagamento?
Fernando Migliaccio:- Perfeitamente.
Ministério Público Federal:- O senhor falou que para os pagamentos no Brasil, quem organizava
esses pagamentos era a senhora Maria Lúcia.
Fernando Migliaccio:- Eu ajudava também, mas a parte final, coleta de endereço, identificação de
senha, passar para a pessoa que ia fazer o pagamento, era a Lúcia.
Ministério Público Federal:- Era ela que alimentava então esses sistema MyWebDay?
Fernando Migliaccio:- Sim.
Ministério Público Federal:- Como que o dinheiro...
Fernando Migliaccio:- Alimentava depois que chegava nela, antes era o Ubiraci e quando chegava
nela daí em diante ela ia fazendo o controle: foi solicitado, foi pago, não foi...
Ministério Público Federal:- E  o senhor  tinha também um controle com uma planilha que o
senhor disse que...
Fernando Migliaccio:- É, toda semana ela batia comigo o que tinha sido feito, o que não tinha, e
sempre tinha.
[…]”

Nessa estrutura, ÁLVARO NOVIS era um dos doleiros responsáveis por receber os valores

da ODEBRECHT e entregá-los para os destinatários, sem que tivesse conhecimento destes, tendo

como meios de identificação apenas codinomes criados no Setor de Operações Estruturadas.
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Ademais,  ÁLVARO  NOVIS mantinha  contas-correntes  de  propina  junto  ao  referido

departamento de operações estruturadas – a “Paulistinha”, referente a pagamentos em São Paulo, e

a “Carioquinha”, atrelada a repasses no Rio de Janeiro –, das quais debitava valores na medida em

que eram entregues às pessoas indicadas pela ODEBRECHT. 

- Depoimento de FERNANDO MIGLIACCIO (Evento 192):

“[…] 
Ministério Público Federal:- Como que o dinheiro  em espécie chegava para ser  entregue ao
destinatário final?
Fernando Migliaccio:- Em reais, a senhora diz, né?
Ministério Público Federal:- Isso.
Fernando Migliaccio:- Eu passava o dinheiro para alguns doleiros, ou representante dos mesmos,
que não posso classificar se são doleiros ou não, intermediários, e o dinheiro fazia chegar até os
nossos prestadores de serviços finais, que era o Álvaro Novis.
Ministério Público Federal:- O Álvaro Novis ele tinha uma espécie de conta então no setor de
operações estruturadas?
Fernando Migliaccio:- Sim.
Ministério Público Federal:- Era alimentado...
Fernando Migliaccio:- Era o nosso entregador. Ele tinha uma equipe, que eu não sei como era
estruturada, em termo de segurança e logística, que ele organizava os pagamentos.
Ministério Público Federal:- Ele fazia essas entregas em que região do país, senhor Fernando?
Fernando Migliaccio:-  Majoritariamente  São  Paulo  e  Rio,  e  esporadicamente  Salvador  e  Belo
Horizonte, mas muito pouco.
Ministério Público Federal:- Ele tinha então alguma conta corrente que ia debitando das entregas
que ele fazia?
Fernando Migliaccio:- Exato.
Ministério Público Federal:- O senhor sabe como chamava essa conta dele?
Fernando Migliaccio:- 'Paulistinha' e 'Carioquinha'.
Ministério Público Federal:- Com relação a esses pagamentos no exterior, o senhor sabe como
aconteciam?
Fernando Migliaccio:-  Sim, aí é uma área que eu não participava tanto porque, não obstante a
Ângela ser subordinada a mim, o Luiz Eduardo tinha mais contato com o pessoal do exterior. Eu
acabava vendo, à vezes passava no meu e-mail, dentro de um outro sistema, que era o Drousys,
que a senhora já deve ter ouvido falar, e que ... aí eu passava para a Ângela o pedido e a Ângela
passava para o senhor Olívio Rodrigues fazer o pagamento em dólar.
Ministério Público Federal:- Já que o senhor mencionou o sistema Drousys, ele era usado apenas
por funcionários da empresa?
Fernando Migliaccio:- Não, também por prestadores de serviços, alguns.
Ministério Público Federal:- O senhor Álvaro Novis tinha acesso a esse sistema Drousys?
Fernando Migliaccio:- Sim, ele e os funcionários dele.
Ministério Público Federal:- Ele tinha algum codinome?
Fernando Migliaccio:- Tinha, 'Vinho'. E um funcionário dele era o 'Peixe', que eu não sei qual o
nome do funcionário.
[…]”

- Depoimento de HUMBERTO SILVA (Evento 192):

“[…] 
Ministério Público Federal:- E quem eram as pessoas que iriam efetuar os pagamentos?

76/105



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Hilberto Silva:- Nós  tínhamos várias  pessoas,  tínhamos  o  Vinícius,  tinha  o  Álvaro  José  Novis,
tinha... Basicamente esses dois eram os que faziam 80, 90% do volume.
Ministério Público Federal:- O senhor Álvaro Novis fazia entrega de pagamentos em que região
do país, o senhor sabe?
Hilberto Silva:- São Paulo e Rio, principalmente.
Ministério Público Federal:- Ele possuía acesso a algum sistema interno da empresa?
Hilberto Silva:- Não,  ele  não  era  funcionário  da  empresa.  Ele  definia  onde  queria  que fosse
entregue o dinheiro, era numa transportadora, eu não posso lhe dizer qual, não sei qual era, a
gente disponibilizava lá o dinheiro. Esse dinheiro caía na transportadora na conta dele, da empresa
dele, e dali ele tirava os recursos, já em caixa, e efetuava os pagamentos. Efetuava a entrega na
realidade.
Ministério  Público  Federal:- Existia  uma  espécie  de  conta  com  essas  pessoas  que  faziam  a
entrega?
Hilberto Silva:- Existia, existia uma conta. A gente disponibilizava lá... 5 milhões de reais e solicitava
o pagamento semanal, e toda semana ele prestava conta de quanto ele gastou e quanto ele tinha
de saldo.
Ministério Público Federal:- Essas contas tinham algum nome, senhor Hilberto? 
Hilberto Silva:- Tinham. Dos pagamentos que eram efetuados em São Paulo era 'Paulistinha', dos
pagamentos que eram efetuados no Rio era 'Carioquinha'.
Ministério  Público  Federal:- Tanto  a  conta  'Paulistinha'  quanto  a  conta  'Carioquinha',  eram
relativas ao senhor Álvaro Novis?
Hilberto Silva:- As duas eram... Que tinham o codinome de 'Carioca', nós quando nos referíamos a
ele, ele era o Carioca.
[…]”

Em interrogatório, o próprio doleiro  ÁLVARO NOVIS confirmou sua atuação perante o

Setor de Operações Estruturadas e a maneira como operacionalizava o repasse das propinas, em

consonância  com  as  provas  documentais  referentes  à  sistêmica  distribuição  de  vantagens

indevidas.

- Interrogatório de ÁLVARO NOVIS (Evento 298):

“[…]
Juiz  Federal:- E  o  senhor  prestava  esse  serviço  para  esse  chamado  setor  de  operações
estruturadas?
Álvaro José Galliez Novis:- Exatamente.
Juiz Federal:- O que o senhor fazia, assim, o senhor pode me descrever de um modo geral?
Álvaro José Galliez Novis:- Posso. A minha função era receber os reais que eram produzidos por
outras  pessoas,  esses  reais  eram  entregues  numa  transportadora  no  Rio  de  Janeiro  e  numa
transportadora em São Paulo, esses reais eram entregues lá e era me avisado através de uma senha
pelo sistema Drousys, que eu também fazia parte, meu codinome no Drousys era Vinho, e quem
me dava essas informações das entradas era o Fernando Migliaccio e, mediante essas entradas,
vinham as ordens para eu fazer os pagamentos, então eu era a ponta final da operação, tinha as
pessoas que geravam os reais, que eu não sabia, eu não sei, eu não sabia como era feita essa
geração, mas as pessoas que geravam esses reais eram as pessoas que entregavam esses reais na
transportadora, em São Paulo era na Transnacional e no Rio de Janeiro era na Trans-Expert.
Juiz Federal:- Mas como o senhor fazia, o senhor ia buscar daí esses reais?
Álvaro José Galliez Novis:- Não, eles ficavam na transportadora e a partir do momento que a
Odebrecht ia solicitando ia sendo entregue.
Juiz Federal:- Certo.
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Álvaro José Galliez Novis:- E essas entregas no caso de São Paulo, a maioria delas era feita em
hotéis.
Juiz Federal:- E quem providenciava a entrega especificamente era o senhor,  os subordinados,
como é que era?
Álvaro José Galliez Novis:- Não, no dia a dia a operação era conduzida, quem passava a lista de
pagamentos era a Lúcia Tavares, que passava para um subordinado meu que dentro do Drousys o
codinome  era  Peixes,  depois  o  Fernando  coordenava  comigo  direto,  então  tinha  as  senhas,
determinada senha, eu vou citar um exemplo para o senhor, senha Camarão, “Quero a preferência
nessa,  você,  por  favor,  vê  se  consegue  fazer  até  quarta-feira  ou  até  quinta”,  quer  dizer,  essa
conversa já era eu diretamente com o Fernando.
[…] 

Ainda em interrogatório,  ÁLVARO NOVIS corroborou o propósito obscuro do Setor de

Operações Estruturadas e a sofisticação do meio de distribuição das propinas ao afirmar que não

tinha ciência dos beneficiários dos pagamentos e que eram utilizados codinomes e senhas para

ocultação dos destinatários dos valores.

- Interrogatório de ÁLVARO NOVIS (Evento 298):

“[…]
Juiz Federal:- E o senhor sabia a identidade dos beneficiários dos pagamentos?
Álvaro José  Galliez  Novis:- Não,  nunca soube,  eu  só tinha  acesso à  senha  da  liquidação da
operação.
Juiz Federal:- E o endereço?
Álvaro José Galliez Novis:- E ao endereço em que ia ser entregue, tinham endereços que eu dava,
eu até trouxe, está aqui comigo uma lista dos hotéis que a gente usava, e tinham endereços que
vinham predeterminados pela Lúcia.
[…]
Juiz Federal:- O senhor tem ideia porque eles usavam os seus serviços e não os próprios, por
exemplo, o Juca Bala, Duran, Samir, para irem fazer as entregas?
Álvaro  José  Galliez  Novis:- Eu  sei,  no  meu  modo  de  ver,  depois  de  tudo  que  eu  vi  o  que
aconteceu, quer dizer, o departamento da Odebrecht era uma coisa que era feita propositalmente
para as pessoas que estavam dentro não saberem, quer dizer, não era interesse deles que o Juca
Bala soubesse para onde ia terminar esses reais, então a coisa era feita em várias etapas, no meu
modo de ver, para justamente criar esse sigilo.
Juiz Federal:- Para cada um ter uma parte apenas da informação.
Álvaro José Galliez Novis:- Cada um ter uma parte da informação. E no meu caso, eu entregava
isso em 100% dos casos para pessoas que eu não sabia quem era o beneficiário final, só era criada
uma senha e essas senhas eram faladas na hora da entrega no hotel ou no quarto, enfim, falava a
senha, batia a senha, entregava e ia embora.
[…]”

Assim, no caso concreto, a partir do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, com

a adoção das suas múltiplas e complexas transações, compensações, mistura de valores, criação de

codinomes e senhas, foram gerados valores destinados a  ALDEMIR BENDINE. Para que fossem

efetuados os repasses de maneira oculta, o Setor de Operações Estruturadas se valeu dos serviços

78/105



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

do  doleiro  ÁLVARO  NOVIS, que  se  encarregou  de  repassar  os  valores  a  interposta  pessoa,

desvinculados de sua origem e destino,  com o fim de ocultar e dissimular a origem, natureza,

localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  dos  recursos  ilícitos,  no  caso,  o  taxista

MARCELO  CASIMIRO,  indicado  por  ANDRÉ  GUSTAVO,  operador  financeiro  de  ALDEMIR

BENDINE.

A  dinâmica  dos  fatos,  neste  ponto,  ocorreu  mediante  o  comparecimento  de  ANDRÉ

GUSTAVO na sede da ODEBRECHT, possivelmente no dia 15 ou 16 de junho de 2015, para ajustar a

operacionalização  do  repasse  dos  valores  ilícitos.  Na  oportunidade,  obteve  de  EDUARDO

BARBOSA, subordinado de  FERNANDO REIS,  as  senhas “Oceano”,  “Rio” e “Lagoa”,  criadas por

FERNANDO MIGLIACCIO22, que deveriam ser ditas pelo recebedor das quantias no ato da entrega.

Ainda na ocasião,  ANDRÉ GUSTAVO informou a EDUARDO BARBOSA que o endereço para as

entregas seria a Rua Sampaio Viana, nº 180, Edifício Option Paraíso, Apartamento 43, Paraíso, São

Paulo/SP,  onde  seu  irmão  ANTÔNIO  CARLOS tinha  um  apartamento  alugado.  Após  ANDRÉ

GUSTAVO ter lhe repassado o endereço, EDUARDO BARBOSA o enviou ao Setor de Operações

Estruturadas para a viabilização do pagamento.

Além  disso,  ANDRÉ  GUSTAVO indicou  a  EDUARDO  BARBOSA  o  taxista  MARCELO

CASIMIRO, que lhe prestava serviços de táxi e transporte de encomendas em São Paulo/SP e com

quem mantinha  fortes  ligações,  como responsável  pelo  recebimento  dos  valores  destinados  a

ALDEMIR BENDINE. A utilização de interpostas pessoas por ALDEMIR BENDINE, dentre elas o

operador  financeiro  ANDRÉ GUSTAVO,  tinha  também por  intuito promover  o  distanciamento

pessoal do recurso criminoso, atribuindo nova fonte aos valores ilícitos, com intuito de ocultar e

dissimular, a origem criminosa, a disposição, movimentação e propriedade dos valores oriundos

dos crimes antecedentes. 

Assim, a mando de MARCELO ODEBRECHT e  FERNANDO REIS, foi operacionalizada, a

partir do Setor de Operações Estruturadas, a entrega dos valores, com ocultação e dissimulação da

22 - Depoimento de FERNANDO MIGLIACCIO (Evento 192):

“[…]
Ministério Público Federal:- Essas senhas eram repassadas por quem, senhor Fernando?
Fernando Migliaccio:- Então, a senha, também olhando agora, me preparando para esta reunião, o codinome quem dava era o
Bira, o Ubiraci Santos, que eu tinha mencionado, como ele nessa época já não estava mais fazendo nada, eu não sei quem deu o
codinome 'Cobra', mas olhando as senhas aqui, 'Oceano', 'Rio' e 'Lagoa', essa eu tenho certeza que fui eu que fiz porque como o
Fernando Reis cuidava de água, eu botei as três senhas a ver com água, então por isso que é 'Lagoa', 'Rio' e 'Oceano'. Não obstante
ser Agro Industrial, eu lembro que o Fernando, como foi ele que pediu, eu botei essas três senhas.
Ministério Público Federal:-  Sobre essas requisições aqui, senhor Fernando, o senhor tem conhecimento se foram efetivamente
entregues esses valores?
Fernando Migliaccio:- Não tenho conhecimento, tem que olhar no sistema. Se estiver no sistema, com certeza foi.
[…]”
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natureza, origem, localização, movimentação e propriedade para ALDEMIR BENDINE. Para ocultar

e dissimular os valores e sua propriedade, o então presidente da PETROBRAS foi apelidado de

“Cobra” e o pagamento foi efetuado através do doleiro  ÁLVARO NOVIS, titular da denominada

conta PAULISTINHA, mantida junto ao departamento de propinas da ODEBRECHT. 

Ao  ser  inquirido  em  juízo  sobre  as  requisições  acima,  ÁLVARO  NOVIS confirmou  a

entrega dos valores atrelados aos pagamentos de propina a ALDEMIR BENDINE.

- Interrogatório de ÁLVARO NOVIS (Evento 298):

“[…]
Juiz Federal:- Nesse caso aqui em particular são três operações basicamente que estão sendo
discutidas no processo,  o Ministério Público juntou aqui no evento 1,  anexo 36,  o que seriam
ordens desses pagamentos, eu vou mostrar aqui para o senhor dar uma olhadinha.
Álvaro José Galliez Novis:- Eu confirmo todas as três, eu tenho inclusive, eu trouxe, porque na
minha colaboração o extrato da "Paulistinha" está em anexo e bate exatamente com o pagamento
que  foi  feito  por  mim,  no  dia  17/06/2015  com  a  senha  Oceano  foi  pago  1  milhão,  no  dia
24/06/2015 com a senha Rio foi pago 1 milhão, e dia 01/07/2015 com a senha Lagoa foi pago 1
milhão, eu confirmo esses três pagamentos. 
[…]
Juiz Federal:-  E, não sei se eu entendi bem, então o senhor confirma que essas três operações
foram realizadas pelo senhor?
Álvaro José Galliez Novis:- Confirmo.
Juiz Federal:- A entrega do dinheiro?
Álvaro José Galliez Novis:- Confirmo.
Juiz Federal:- "Paulistinha", 3 milhões de reais, nesse endereço?
Álvaro José Galliez Novis:- Em três pagamentos, com certeza, inclusive está nos autos da minha
colaboração, no meu extrato da "Paulistinha".
[…]”
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Diante  disso,  MARCELO  CASIMIRO  compareceu  na  Rua  Sampaio  Viana,  nº  180,

apartamento 43, na cidade de São Paulo/SP, nos dias 17 de junho de 2015, 24 de junho de 2015 e

01 de julho de 2015,  para receber os valores,  com ocultação de origem e natureza criminosa,

entregues pelo doleiro ÁLVARO NOVIS, ocasião em que era necessária a menção a senha gerada

pelo Setor de Operações Estruturadas. A propósito, a entrega era efetuada a MARCELO CASIMIRO

de modo acondicionado, de maneira que este não soubesse a natureza da encomenda que recebia

a pedido do operador ANDRÉ GUSTAVO.

- Depoimento de MARCELO CASIMIRO (Evento 217):

“[…]
Juiz Federal:- Certo. E o senhor foi lá e quem entregou o dinheiro para o senhor?
Marcelo Marques Casimiro:- Ah, veio uma pessoa, vinha com uma mochila, eu não sei se era
dinheiro, porque eu não sabia o que tinha dentro do pacote. Ele me entregava dois pacotes e eu
deixava lá no apartamento.
[…]”

Além do mais, as próprias articulações sobre a forma de repasse dos recursos revelam a

intenção de  ALDEMIR BENDINE em ocultar e dissimular a origem criminosa das quantias.  Em

conversas  com  ANDRÉ  GUSTAVO,  o  então  presidente  da  petrolífera  externava  preocupações

quanto ao recebimento da propina e indicava que ambos deveriam buscar uma maneira legal de

recebê-la com o objetivo de evitar exposição, para ocultar e dissimular a origem criminosa dos

valores:

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…] 
Ministério Público Federal:- Mas discutiu com ele questões sobre o que fazer, qual seria a história
narrada, que o senhor falou que ele estava exposto?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não, na realidade, eu não disse a ele que iria emitir nota, nem
nada.  Havia já um apelo dele para que tivesse cuidado na forma do recebimento. Eu não
ficava tricotando isso com ele o tempo todo. Ele apenas disse: “Olha, a gente tem que ter
cuidado com o recebimento disso, não pode fazer de uma forma que nos exponha. E se
houver uma forma legal de fazer que possa nos proteger, fica melhor”. Então, esse foi um
comentário que ele tinha feito que eu guardei. Por isso, na frente, Fernando Reis empurrando, e
entre o empurra-empurra dele, que ele próprio admitiu aqui, ele dizia: “Não, temos dificuldade,
temos  que  ver  como”.  Então  ele  ficava  barrigando,  barrigando.  Eu  é  que  me  antecipei  na
possibilidade de tentar encontrar a solução, que não foi viável. Eu cancelei as notas, e ele de fato
disse que o assunto seria resolvido da forma como foi resolvido.
[…]”

Em suma, com suporte no amplo arcabouço probatório colhido ao longo da instrução

processual,  agindo dolosamente,  MARCELO ODEBRECHT,  FERNANDO REIS,  ÁLVARO NOVIS,
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ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º, da Lei

nº 9.613/98, por 3 (três) vezes (FATO 04).

V.3: LAVAGEM DE CAPITAIS: PAGAMENTO, COM OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO, DE

RESERVA DE HOTEL EM FAVOR DE ALDEMIR BENDINE (FATO 05)

Consumados os delitos antecedentes, entre 14 de dezembro de 2015 e 11 de janeiro de

2016, ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE, de modo consciente e voluntário, em unidade de

desígnios,  e  por  intermédio  de  organização  criminosa,  ocultaram e  dissimularam a  origem,  a

natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores ilícitos derivados dos

crimes antecedentes,  mediante pagamento por meio de interposta pessoa e de modo sub-

reptício de  hospedagem  em  hotel  em Nova  Iorque,  despesas  e  serviços  de  turismo  junto  à

empresa CIRCUS TURISMO LTDA, em favor do então Presidente da Petrobras, no montante, de, ao

menos, USD 9.854,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro dólares americanos).

No final do ano de 2015, ALDEMIR BENDINE passou férias com sua família na cidade de

Nova Iorque, nos Estados Unidos, e necessitou reservar hospedagem em um hotel. Diante disso,

AMANDA BENDINE, filha de ALDEMIR BENDINE, efetuou contato com a empresa CIRCUS TURISMO

para operacionalização das reservas. 

Assim, entre os dias 14 de dezembro de 2015 e 21 de dezembro de 2015,  AMANDA

BENDINE efetuou 12 (doze) ligações para a CIRCUS TURISMO para o planejamento de viagem,

conforme relatório acostado no evento 1 – ANEXO53. 

Depois de ajustadas as datas com AMANDA BENDINE, a CIRCUS TRURISMOS efetuou a

reserva em favor de ALDEMIR BENDINE no HOTEL NEW YORK PALACE, entre o período de 22 de

dezembro de 2015 e 04 de janeiro de 2016, pelo valor de USD 9.854,00 (nove mil, oitocentos e

cinquenta e quatro dólares americanos),  consoante os documentos apresentados pela empresa

CIRCUS TURISMO e encartados no evento 1 – ANEXO54 e ANEXO55. 

Efetuadas as reservas pela CIRCUS TURIMOS em nome de ALDEMIR BENDINE e família,

os  pagamentos  à  operadora  de  turismo  foram  efetuados,  com  intuito  ocultar  a  origem,

movimentação e natureza criminosa dos valores, por meio de interposta pessoa, distanciando o

então Presidente da Petrobras da origem ilícita dos valores empregados. 
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Assim, coube ao operador financeiro ANDRÉ GUSTAVO, abatendo-se o valor da conta de

propina  mantida  com  o  então  Presidente  da  PETROBRAS, efetuar  os  acertos  com  a  CIRCUS

TURISMO  com  o  dinheiro  de  origem  criminosa  oriundo  da  ODEBRECHT,  o  que  foi

operacionalizado  de modo sub-reptício e em espécie, sem emissão de notas fiscais,  seja em

nome de  ALDEMIR BENDINE ou a seus familiares, seja em nome de  ANDRÉ GUSTAVO ou de

empresas deste. O fato é corroborado pela quebra fiscal nº 5030763-03.2017.4.04.7000, na qual

não  se  constata  qualquer  emissão  de  notas  fiscais  pela  CIRCUS  TURISMO  em  relação  aos

pagamentos às escuras por ANDRÉ GUSTAVO em benefício de BENDINE.

Em depoimento prestado em fase investigativa, ao ser indagado sobre o fato,  ALDEMIR

BENDINE, assistido  por  renomada  e  respeitada  banca  de  advocacia, negou  qualquer

relacionamento financeiro com ANDRÉ GUSTAVO e sustentou que a agência de turismo CIRCUS

havia custeado a reserva do hotel em Nova Iorque e, no retorno da viagem, o então Presidente da

PETROBRAS  teria  pago  os  valores  à  agência.  Disse  ainda  o  réu  ALDEMIR  BENDINE que

oportunamente  apresentaria  o  comprovante da transação com a CIRCUS TURIMOS,  o que

nunca foi feito. 

- Depoimento de ALDEMIR BENDINE (Evento 1 – ANEXO 37: fase investigativa):

[…]
QUE  perguntado  se  teve  algum  tipo  de  relacionamento  financeiro  com  ANDRÉ  GUSTAVO  e
ANTÔNIO CARLOS disse que não.

QUE dado a necessidade de pagamento prévio da reserva a agência providenciou e o depoente
pagou no retorno da viagem; QUE o depoente não se recorda da forma que pagou a agência, mas
se compremete a apresentar comprovante.”

A alegação do réu  ALDEMIR BENDINE em fase investigativa não encontra respaldo na

robusta  prova  colacionada  aos  autos.  Pior  ainda  a  alteração  de  versão  efetuada  ao  final  da

instrução  para  tentar  se  amoldar  às  confissões  apresentadas  por  ANDRÉ  GUSTAVO  em  seu

interrogatório (Evento 363).

No caso, em interrogatório em juízo, ALDEMIR BENDINE apresentou nova versão para

os fatos e,  dessa vez,  ainda em negativa do recebimento da vantagem indevida,  admitiu que

houve o pagamento da reserva do hotel em Nova Iorque pela CIRCUS TURIMO, mas, ao invés

de ressarcir agência como dito anteriormente, havia efetuado o pagamento em espécie para

ANDRÉ GUSTAVO nas dependências da PETROBRAS.  Alegou que o encontro foi presenciado

por um segurança da PETROBRAS.
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A versão do réu ALDEMIR BENDINE não é crível, não é suportada por nenhum elemento

de corroboração e é contrária a prova dos autos.  E mais,  não faz nenhum sentido lógico que

questão tão relevante para a defesa, de alta indagação, não tenha sido ventilada anteriormente por

alegado esquecimento do réu,  como dito em interrogatório,  não tendo este sequer arrolado

testemunha em seu favor, no caso o suposto segurança, o qual, nas palavras de BENDINE também

não havia visualizado a suposta tradição dos valores em espécie. O réu também não apresentou

razões lógicas, considerando ter sido presidente de instituição financeira, de não ter realizado o

suposto pagamento por transferência bancária e ter optado por pagamento vultoso em espécie

sem emissão de recibo. 

E mais, a alteração de versão em fase tão avançada do processo, demonstra apenas a

tentativa desesperada do réu ALDEMIR BENDINE em obter a absolvição, tentando se esquivar das

alegações e provas colhidas nos autos, versão essa construída somente após o depoimento de

ANDRÉ GUSTAVO,  que,  até  então,  tinha  ajustado com o  réu linhas  de  defesa  para  falsear  a

verdade real.

No  caso,  como  referido  por  ANDRÉ  GUSTAVO  em  juízo,  o  próprio  operador  fez  o

pagamento do valor, às sombras e em espécie, diretamente à CIRCUS TURISMO, de forma sub-

reptícia,  a débito de conta-corrente de propina mantida com    ALDEMIR BENDINE   (Evento 363)

abastecida com os valores ilícitos auferidos da ODEBRECHT. Esclareceu o operador, por óbvio, que

não recebeu nenhum reembolso dos valores com a viagem de Nova Iorque por parte de BENDINE.

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz Federal:- E o senhor entregou mais valores pra ele?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não. Veja bem, não entreguei mais nenhum valor a ele. O que
ficou acerto é o seguinte, na minha cabeça era como se a gente tivesse uma conta corrente. Ele
depois me pediu, ele viajou para Nova Iorque com a família para passar um réveillon, e me pediu
para resolver o pagamento de um hotel em Nova Iorque. E eu paguei pela Circus Turismo, como já
está aí na documentação, de fato o pagamento foi feito por mim. Não houve reembolso, de fato foi
um pagamento que eu fiz…
Juiz Federal:- Quanto foi o pagamento que o senhor pagou?
André Gustavo Vieira da Silva:- 9.854 dólares, segundo Henrique da Circus. Eu paguei em real a
ele, mas eu não sei o valor em dólar, mas pelo que eu vi o valor bate isso.
Juiz Federal:- E esse valor o senhor pagou em espécie?
André Gustavo Vieira da Silva:- Em espécie.
Juiz Federal:- E esse o senhor tirou de algum lugar ou também tirou daqueles mesmos valores,
uma quantia tão grande?
André Gustavo Vieira da Silva:- Tirei dos valores. Eu podia fisicamente não estar ali em Recife
onde eu fiz o pagamento. Mas saiu, vamos dizer, da conta corrente, para usar um termo genérico.
Juiz Federal:- O senhor Aldemir reembolsou o senhor por esses valores de alguma forma?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não.
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Juiz Federal:- Alguém da família dele?
André Gustavo Vieira da Silva:- Não, não, não foi feito não.
[…]”

Aliás, o próprio agente de viagens da CIRCUS TURISMO, o funcionário LUÍS HENRIQUE

MOURA SOUZA, confirmou o pagamento às escuras, realizado de modo sub-reptício e em espécie,

efetuado por ANDRÉ GUSTAVO em benefício de ALDEMIR BENDINE, a débito da conta-corrente

de propina.

- Depoimento de LUÍS HENRIQUE MOURA SOUZA (Evento 217):

“[…] 
Ministério Público Federal:- Tudo bem. O senhor informou que o pagamento foi feito pelo senhor
André Gustavo, o senhor confirma isso?
Luís Henrique Moura Souza:- Confirmo, com certeza, o André Gustavo, quando eu confirmei, eu
não me lembro quanto tempo foi depois que eu confirmei essa reserva que ele pagou, por quê?
Porque quando a gente faz um reserva, e o cliente viaja e volta, e está tudo certo, a gente abre um
processo  a  partir  do  momento  em que  uma reserva  é  pedida,  esse  processo  não  é  feito  no
computador, a gente pega uma folha de rascunho e...
Ministério Público Federal:- Mas o senhor confirma que o André Gustavo fez esse pagamento,
senhor Luís?
Luís Henrique Moura Souza:- Sim, confirmo, confirmo.
[…]
Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do juízo aqui, senhor Luís. Senhor Luís, esse pagamento que
lhe foi feito, quanto era aproximadamente?
Luís Henrique Moura Souza:- Deu nove mil e poucos dólares, eu tenho aqui, doutor, posso olhar
para o senhor.
Juiz Federal:- Aproximadamente é suficiente. Esse dinheiro lhe foi entregue como?
Luís Henrique Moura Souza:- Nove mil e poucos dólares e foi pago em reais, ao câmbio do dia.
Eu estava vendo, tem um sistema que a gente acessa pra ver o câmbio, o câmbio aproximadamente
foi 3.80. Então esses nove mil e poucos dólares convertido ao câmbio do dia.
Juiz Federal:- Certo, esse dinheiro foi entregue ao senhor em espécie?
Luís Henrique Moura Souza:- Esse dinheiro foi entregue lá em espécie, exatamente.
[…]”

A propósito, não se trata de dar peso diferente a palavras de corréus, isto porque, no caso

específico, as revelações de ANDRÉ GUSTAVO, confessatória dos fatos, encontram-se fartamente

amparadas pelas provas colhidas durante a investigação e a instrução processual e, ao contrário, a

versão  construída  por  ALDEMIR  BENDINE além  de  contrária  à  prova  dos  autos,  não  possui

nenhuma linha, sequer indiciária, para ter sustentação.

Em suma, agindo dolosamente, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO incorreram, por

1 (uma) vez, na prática do delito do artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98. (FATO 05).
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V.4:  LAVAGEM  DE  CAPITAIS:  RETIFICAÇÃO  DE  IMPOSTO  DE  RENDA  E

RECOLHIMENTO  DE  IMPOSTOS  PARA  DISSIMULAÇÃO  DA  ORIGEM  E  NATUREZA  DOS

RECURSOS ILÍCITOS (FATO 06)

Entre  o período de 14 de março de 2017 e 06 de abril  de  2017,  ANDRÉ GUSTAVO,

ajustado com  ALDEMIR BENDINE,  de modo consciente e voluntário, em unidade de desígnios,

por  meio de organização criminosa,  ocultaram e dissimularam a origem,  natureza,  localização,

disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  R$  3.000.000,00  provenientes  dos  crimes

antecedentes  através  da  retificação  de  Declaração  de  Imposto  de  Renda  e,  também,  de

recolhimento de tributos sobre o valor da propina repassada pelos executivos da ODEBRECHT sob

o pretexto de ser relativo a inexistente serviço de consultoria prestado por  ANDRÉ GUSTAVO à

ODEBRECHT AMBIENTAL.

Como já referido, os repasses da propina destinada a  ALDEMIR BENDINE foram feitos

nos dias 17 de junho de 2015, 24 de junho de 2015 e 01 de julho de 2015 devido à sua condição

de presidente da PETROBRAS. Com a prisão preventiva de MARCELO ODEBRECHT e a celebração

de seu acordo de colaboração premiada,  houve relatos  de práticas  criminosas de corrupção e

lavagem de capitais atribuídas a ANDRÉ GUSTAVO e a ALDEMIR BENDINE. Após os depoimentos

se tornarem públicos, o operador financeiro e o então presidente da petrolífera ajustaram-se para

ocultar e dissimular os proventos obtidos através da prática dos crimes precedentes. 

Nesse contexto, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO trocaram diversas mensagens e

telefonemas,  além  de  promoverem  um  encontro  oculto  em  um  café  nas  proximidades  da

residência de BENDINE, para ajustar versões.

Ao final,    ANDRÉ GUSTAVO   e    ALDEMIR BENDINE   combinaram de (1) sustentar para as

autoridades a ocorrência de uma consultoria inexistente por parte de  ANDRÉ GUSTAVO para a

ODEBRECHT e (2)  BENDINE   sustentaria que   ANDRÉ GUSTAVO   se apresentou como interlocutor

do grupo empresarial. 

Assim, para ocultar e dissimular a origem e natureza dos valores de propina pagos pela

ODEBRECHT  e  dar  azo  a  narrativa  de  consultoria  ajustada  entre  o  operador  financeiro  e  o

funcionário público corrupto, foi efetuada a retificação do imposto de renda de ANDRÉ GUSTAVO

e o recolhimento de imposto sob o valor da propina destinada a ALDEMIR BENDINE. Nas palavras

de  ANDRÉ  GUSTAVO proferidas  no  interrogatório,  o  imposto  recolhido  tinha  por  intuito
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“encontrar  uma forma adequada de  colocar”   a  questão,  solução esta  previamente  tratada com

ALDEMIR BENDINE  .

 Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz  Federal:- Está  certo,  tem  umas  questões  de  assunto  particular...  Alguma  coisa  mais  de
relevante que o senhor gostaria de dizer?
André Gustavo Vieira da Silva:- Sim, depois da citação de Marcelo Odebrecht a mim e a ele,
quando eu fiz... Nós falamos, eu digo: “Olha, Marcelo está citando que a gente de alguma
forma se colocou à disposição, Marcelo inclusive falou o termo achaque”.Como... Não considero
aquilo um achaque, porque o cara que convive com você 1 ano e meio tratando um assunto acho
meio inapropriado, embora eu só tenha contato com o Marcelo uma vez na minha casa, estou
dizendo com o doutor Fernando Reis.  Trocamos, eu e Bendine, muitas mensagens acerca da
denúncia que Marcelo fez. Ele dizia: “André, nós não podemos assumir isso. Vai pelo lado da
consultoria.  Eu  vou  de  alguma  forma  admitir  que  você  se  apresentou  como  sendo
interlocutor deles”. Foi quando eu fiz a opção nesse momento de pagar o imposto, de tentar
puxar nota como justificativa e tal. Ou seja, nós falamos algumas vezes para tentar, nesse
café em que a gente esteve na rua da casa dele, nós conversamos muito sobre isso.
Juiz Federal:- Dá uma aparência de legalidade a essas transações?
André Gustavo Vieira da Silva:- Para encontrar uma forma adequada de colocar.
Juiz Federal:- Isso foi tratado então com o senhor Bendine?
André Gustavo Vieira da Silva:- Foi tratado, foi tratado. […]”.

Assim, visando ocultar e dissimular a origem e a natureza criminosas da quantia indevida

de  R$ 3.000.000,00 (três  milhões de  reais),  após tornadas públicas  a  prática  dos  delitos  pelos

colaboradores  MARCELO  ODEBECHT  e  FERNANDO  REIS,  ANDRÉ  GUSTAVO,  ajustado  com

ALDEMIR BENDINE,  efetuou  a  retificação  da  Declaração  de  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física

(DIRPF) 2016, no dia 14 de março de 2017, para incluir o recebimento do valor de R$ 3.000.000,00

(três  milhões  de  reais)  em  seus  rendimentos  daquele  ano  fiscal  vinculando-o  a  serviços  de

consultoria fantasiosamente prestados para a ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL S/A, como se vê dos

documentos juntados no evento 1 – ANEXO56. Em consequência, aproximadamente dois anos dos

pagamentos efetuados pela ODEBRECHT, mas com intuito único de ocultar e dissimular a origem e

natureza criminosa dos valores,  ANDRÉ GUSTAVO,  ajustado com  ALDEMIR BENDINE,  recolheu

Imposto de Renda, com juros e multa, sobre o valor do fictício serviço de consultoria nos dias 14

de  março  de  2017  e  06  de  abril  de  2017,  no  valor  de  R$  71.171,60  e  R$  1.001.189,75,

respectivamente (Evento 1 – ANEXO56). 

A tentativa de ocultar e dissimular a quantia é corroborada pelo fato de a retificação feita

por  ANDRÉ GUSTAVO,  ajustada com ALDEMIR BENDINE, ter ocorrido de forma unilateral, vez

que a ODEBRECHT não informou o pagamento em sua declaração de imposto de renda, de acordo
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com Informação de Pesquisa e Investigação elaborada pela Receita Federal do Brasil (Evento 1 –

ANEXO56). 

Dessa forma, com base no conjunto probatório carreado aos autos, ALDEMIR BENDINE e

ANDRÉ  GUSTAVO,  agindo  dolosamente,  incorreram,  por  3  (três)  vezes,  na  prática  do  crime

previsto no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98. (FATO 06)

VI – PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (FATO 07)

Em data não precisada nos autos,  ALDEMIR BENDINE e  ANDRÉ GUSTAVO, valendo-se

do cargo daquele de presidente da PETROBRAS, integraram organização criminosa preexistente,

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

ODEBRECHT, com o objetivo de obter vantagens indevidas, através do cometimento de infrações

penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos.

Como referido nas diversas ações penais já ajuizadas, a Operação Lava Jato desmantelou o

funcionamento de  uma organização criminosa  instaurada no seio  da PETROBRAS,  desde,  pelo

menos, o ano de 2004, destinada a angariar recursos indevidos para a sustentação de projeto de

poder de partidos políticos que formavam a base de sustentação do governo daquele momento.

Tal  projeto era capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores (PT)  e também era composto pelo

Partido Popular (PP), pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), dentre outros,

que  atuavam na  cobrança  de  propinas  de  outras  organizações  criminosas,  sobretudo  aquelas

comandadas por empreiteiras, de modo a permitir que estas, em contrapartida, pudessem atuar

junto à PETROBRAS em um gigantesco cartel, praticando crimes contra a ordem econômica, de

corrupção, de fraude a licitações e lavagem de dinheiro. 

Essa articulação criminosa era comandada por  (1) organização criminosa de natureza

político-partidária comandada  por  (1.1)  políticos  com  mandato  ou  agentes  próximos  ao

poder político que davam sustentação política para a nomeação e permanência nos cargos que

ocupavam os (1.2) diretores e gerentes da PETROBRAS, os quais, por se omitirem na repressão

das atividades do cartel ou ainda auxiliarem na implementação das decisões tomadas por este,

recebiam, para si  e para integrantes dos partidos políticos,  propinas das diversas organizações

criminosas empresariais cartelizadas contratadas pela estatal. 
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Esse  esquema  possibilitou  que  fosse  fraudada  a  competitividade  dos  procedimentos

licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS, majorando ilegalmente os

lucros das organizações criminosas empresariais em centenas de milhões de reais.

Associavam-se  a  esta  organização  criminosa  maior,  as  diversas (2)  organizações

criminosas empresariais compostas por acionistas e altos executivos das maiores empreiteiras do

país, dentre eles, MARCELO ODEBRECHT e outros executivos do grupo empresarial ODEBRECHT

S/A,  os  quais  interessados  em  maximizar  tanto  quanto  possível  seus  lucros  nos  certames  e

contratos de grandes obras conduzidas pela PETROBRAS, formavam um grande e poderoso cartel,

autodenominado “CLUBE”; e as (3) organizações criminosas financeiras capitaneadas cada uma

delas por operadores financeiros independentes que visavam a ocultação e a dissimulação dos

valores envolvidos no esquema criminoso.

Nesse  contexto  e  com  base  no  caso  concreto,  ALDEMIR  BENDINE,  ao  assumir  a

presidência da PETROBRAS em fevereiro de 2015 – portanto, já durante pleno curso da Operação

Lava  Jato  –,  aderiu  à  organização  criminosa  da  ODEBRECHT  S/A,  capitaneada  por  MARCELO

ODEBRECHT,  para a  prática  de novos delitos  de corrupção e  lavagem de ativos  com vistas  a

receber vantagens indevidas exclusivamente para si, independentemente da organização criminosa

político-partidária revelada ao longo das investigações. 

Restou demonstrado que, dentro da divisão de tarefas do grupo criminoso, incumbia ao

então presidente da PETROBRAS a tentativa de favorecer o grupo econômico na petrolífera em

seus interesses comerciais  e também naqueles atinentes aos efeitos da Operação Lava Jato na

atividade  econômica.  Para  tanto,  MARCELO  ODEBRECHT  e ALDEMIR  BENDINE,  a  partir  de

articulação de ANDRÉ GUSTAVO e FERNANDO REIS, encontraram-se secretamente e às escuras

na residência do operador financeiro e também em escritório de advocacia para tratar dos crimes

objeto da acusação:

- Interrogatório de MARCELO ODEBRECHT (Evento 297):

“[…]”
Marcelo Bahia Odebrecht:- Então, veja bem, a primeira evidência. Veja, primeiro dizer o seguinte,
antes de chegar da reunião que eu menciono, que é a reunião de maio, de 18 de maio, na casa de
André, que foi uma reunião em que a partir dessa reunião eu autorizei o pagamento de vantagem
indevida. Antes de chegar nela, eu procurei me cercar, por exemplo, pra mim uma evidência forte
era os locais e a forma como os encontros iam ser organizados. Eles tinham que evidenciar que por
trás havia uma ilicitude, um pedido ilícito, alguma coisa. Por exemplo, não fazia nenhum sentido
Fernando  Reis  via  André  Gustavo  marcar  minhas  reuniões  com o  Bendine,  não  fazia  nenhum
sentido. Eu conhecia ele, eu era presidente da Odebrecht, ele era presidente da Petrobrás, não fazia
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nenhum sentido, e claramente o Bendine não estava me atendendo como presidente da Petrobrás,
não queria ter reuniões comigo oficiais. Então, pra mim isso era importante. E o fato, eu também
dizia: “Olha, Fernando, você vai comigo”. Porque não tinha também sentido o Fernando estar numa
reunião comigo. Se eu tivesse que levar alguém pra mim para uma reunião com o presidente da
Petrobrás eu levaria o Márcio ou o Fadigas, que eram os dois líderes empresariais que tinham mais
relações. Então, pra mim isso era um ponto importante, já que eu não teria uma abordagem direta,
eu tinha que ter certeza que havia algo por trás. Tanto que com o Gabrielle e com a Graça Foster,
eu  tive  inúmeras  reuniões,  todas  transparentes,  inclusive  quando  eles  foram  em  minha  casa,
convidados por mim, para jantares e tudo, esses encontros eram marcados através das secretárias,
tinha troca de e-mails entre secretárias dando os dados de entrada no carro na minha casa. Então,
quer dizer, tem os registros, tem tudo lá. Neste caso não, quer dizer, e aí antes dessa reunião de
André tu tive pelo menos dois encontros que foram realizados no mesmo lugar atípico, que foi
aquela reunião que meu pai e Nilton vieram a ter em setembro. E na verdade não é um lugar
neutro, no fundo era um encontro escondido...
Juiz Federal:- O senhor menciona o escritório de advocacia?
Marcelo Bahia Odebrecht:- É, era um encontro escondido, que se combinava de um entrar
por um lado, o outro entrar pelo outro, quer dizer, o escritório de advocacia não sabia, só
cedeu a sala.  Mas o que eu digo é o  seguinte,  era um encontro atípico,  que se diz  “na
surdina”, a gente está aqui na surdina. Apesar de que os temas tratados lá foram legítimos,
eram críticos, caracterizava que havia por trás um pedido indevido, e no caso da reunião de
setembro havia já até um pagamento, os pagamentos indevidos.
[…]”

A propósito,  a  postura  de  ALDEMIR BENDINE de  adotar  os  atos  que  foram de  sua

responsabilidade  na  divisão  de  tarefas  na  organização  criminosa  encontra-se  comprovada nos

autos.  ALDEMIR BENDINE praticou atos preparatórios para atender aos anseios da ODEBRECHT

na estatal, através de diversos ajustes e encontros, e, bem assim, por meio de consulta feita ao

departamento jurídico da estatal acerca da viabilidade do levantamento do bloqueio cautelar de

contratação imposto às empresas do grupo ODEBRECHT. Aliás, referida consulta pode ser extraída

de  mensagens  eletrônicas  do e-mail  funcional  de  ALDEMIR BENDINE contendo respostas  do

departamento jurídico da petrolífera  (Evento 1 – ANEXO42 e ANEXO43).

Embora tenha recuado em sua intenção de beneficiar a empreiteira em seus interesses na

PETROBRAS em razão do avanço da Operação Lava Jato e dos riscos pessoais a que estava sujeito,

fato  é  que,  com  base  no  farto  arcabouço  probatório  neste  feito,  ALDEMIR  BENDINE,

concretamente,  aderiu  à  organização  criminosa  visando  a  prática  de  crimes  de  corrupção  e

lavagem de capitais a fim de obter vantagens indevidas. 

Tanto é que,  em conversas com  ANDRÉ GUSTAVO,  ALDEMIR BENDINE retratou que

ambos deveriam ter cuidado ao cumprir com os interesses da ODEBRECHT em virtude de já ter

realizado dois  encontros  com o então  Procurador-Geral  da  República  sobre  a  Força-Tarefa  da

Operação Lava Jato:
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- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
André Gustavo Vieira da Silva:- […] Depois, nós voltamos a ter um outro encontro, eu e Bendine,
em que ele já se mostrava animado em resolver o bloqueio cautelar. Mas me parece que houve, ou
do conselho ou de alguém, acho que do conselho, de alguém, um empecilho colocado. Não sei se
da AGU. Alguém colocou um empecilho que ele não conseguiu resolver da forma que gostaria e
que atenderia, vamos dizer, a Odebrecht, mas não só a Odebrecht, atenderia a um conjunto de
empresas que estavam e, segundo ele,  também era importante para a Petrobrás isso, que esse
bloqueio era prejudicial para a Petrobras. Então, na sequência disso, ele disse: “Olha, André, nós
temos que ter muito cuidado com tudo, por quê, porque tem uma força tarefa instalada
dentro da Petrobrás; e eu, pela relação que tenho com a Presidente da República; e eu tenho,
já tive dois despachos com Janot sobre a força tarefa, quer dizer, eu estou numa situação que
é muito delicada e tal”; eu digo: “Eu compreendo”. Eu digo: “A gente tem que encontrar o
formato de fazer”; ele fez: “Não, vamos tentar fazer como a gente sempre fez, fora daqui;
Brasília já não é mais o meu eixo de passagem...”; porque a gente conversava muito lá em casa,
“Vamos tentar fazer...”; […]”.

Além  de  ALDEMIR  BENDINE,  ANDRÉ  GUSTAVO igualmente  aderiu  à  organização

criminosa  da  ODEBRECHT  S/A  através  de  sua  condição  de  operador  financeiro,  tendo  sido  o

responsável por articular encontros escusos, promover reuniões entre o Presidente da PETROBRAS

e  os  executivos  de  cúpula  da  ODEBRECHT,  além de  ter  sido  o  responsável  operacionalizar  o

recebimento  das  vantagens  indevidas  pagas  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  ao  então

presidente da PETROBRAS, bem como por promover em seu favor a lavagem dos recursos ilícitos

obtidos da prática dos crimes de corrupção. Assim, dentro da organização criminosa, era atribuição

de  ANDRÉ  GUSTAVO receber  as  vantagens  indevidas  e  providenciar  a  lavagem  do  recursos

repassados  em benefício  de  ALDEMIR BENDINE,  além de  ter  sido  o  responsável  pelo  inter-

relacionamento com o Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT. 

A propósito,  a  integração de  ALDEMIR BENDINE e  ANDRÉ GUSTAVO à  organização

criminosa ocorreu mediante os diversos encontros e contatos realizados com FERNANDO REIS e

MARCELO ODEBRECHT diante  da condição de  BENDINE de  presidente da PETROBRAS para o

acerto  de  vantagens  indevidas,  lavagem  de  ativos  e  de  consecução  indevida  de  interesses

empresariais do grupo econômico no seio da estatal, sobretudo os relacionados à Operação Lava

Jato.  Tais  demandas tiveram o apoio de  ALDEMIR BENDINE para  que fossem indevidamente

tratados internamente mediante contrapartida ilícita. Esses fatos, portanto, evidenciam a integração

pessoal do então presidente da PETROBRAS à organização criminosa da ODEBRECHT, capitaneada

por MARCELO ODEBRECHT, objetivando o cometimento, dentre outros, de crimes de corrupção e

lavagem de ativos. 

91/105



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Por  fim,  as  provas  que  instruem os  autos  denotam o  estreito  vínculo  subjetivo  entre

ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO para a prática de crimes, notadamente pelos seguintes

pontos, além de outras evidências:

1) A  operacionalização  do  recebimento  das  vantagens  indevidas  e  a  promoção  da

lavagem de recursos ilícitos destinados a  ALDEMIR BENDINE, derivados do Setor de Operações

Estruturadas, feitos pelo operador financeiro ANDRÉ GUSTAVO;

2) A manutenção de conta-corrente de propina por  ALDEMIR BENDINE com  ANDRÉ

GUSTAVO,  da qual utilizava-se dos valores na medida de sua necessidade e de seus familiares,

sendo um mecanismo articulado para a lavagem de ativos;

3) A  existência  de  diversas  anotações  apreendidas  durante  a  fase  investigatória  que

demonstram a prática de crimes de corrupção e lavagem de ativos e nas quais ALDEMIR BENDINE

referenciava  ANDRÉ GUSTAVO como a pessoa relacionada aos crimes perpetrados, como se vê

das provas colacionadas no evento 1 – ANEXO5;

4) A realização de diversos encontros e acertos para viabilizar a ocultação e dissimulação

da origem e  natureza  criminosas  dos  valores  recebidos,  inclusive  mediante  o  custeamento de

despesas de hotel e outros serviços de  ALDEMIR BENDINE por  ANDRÉ GUSTAVO através dos

valores depositados em conta-corrente de propina; e

5) A realização de conversas entre ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO por meio do

aplicativo de mensagens  Wickr,  com mensagens autodestrutivas  nas  quais  ambos tratavam de

assuntos ilícitos, como, por exemplo, endereços para acerto de vantagens indevidas, informações

internas sobre contratações da PETROBRAS, do Banco do Brasil e da BR DISTRIBUIDORA, relativas a

direcionamento para empresas de operadores, além da busca de meios para lavagem de ativos

com menção a doleiro profissional. As referidas mensagens, juntadas no evento 1 – ANEXO21 e

ANEXO22, comprovam o ajuste entre ambos para a consecução das ilicitudes.

A propósito, ALDEMIR BENDINE utilizava de maneira usual o aplicativo Wickr justamente

em razão da funcionalidade de autodestruição de mensagens, como se vê da imagem abaixo, que

trata de conversa mantida entre ALDEMIR BENDINE e um terceiro interlocutor23.

23 Conversa  extraída  dos  dados  telemáticos  de  ALDEMIR  BENDINE,  vinculados  à  conta  ID  APPLE  “a.bendine@uol.com.br”.
Implementação da quebra de sigilo telemático decretada nos autos nº 5024119-44.2017.4.04.7000 (evento 3, DESPADEC1).
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Dessa  forma,  as  robustas  provas  deste  feito  não  deixam  dúvidas  de  que,  agindo

dolosamente,  ALDEMIR BENDINE e  ANDRÉ GUSTAVO, em concurso de pessoas, incorreram no

delito do artigo 2º, §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013.

VII – EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS (FATO 08)

Em 24 de abril de 2012, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, previamente ajustados,

em unidade de desígnios  e de modo consciente  e voluntário,  embaraçaram a investigação da

prática  de  infrações  penais  por  organização  criminosa  com  a  tentativa  de  indução  do  Poder

Judiciário e do Ministério Público Federal em erro com o intuito de fraudar a instrução processual

mediante a juntada de documentos falsos na PET nº 6646, em trâmite no Supremo Tribunal Federal

(autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000).

Ao tomar ciência de que MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS celebraram acordo de

colaboração premiada e  relataram os fatos  ilícitos  objeto destes  autos,  ALDEMIR BENDINE e

ANDRÉ GUSTAVO adotaram medidas para embaraçar a investigação das infrações penais. 

O então presidente da PETROBRAS e o operador financeiro entabularam a versão de que

os  recursos  repassados  seriam provenientes  de  serviços  de  consultoria  prestados  por  ANDRÉ

GUSTAVO à ODEBRECHT AMBIENTAL, que na realidade não existiram. Caberia ainda a ALDEMIR

BENDINE, no contexto do ajuste de versões, sustentar que ANDRÉ GUSTAVO se apresentou como

interlocutor do grupo empresarial ODEBRECHT, na tentativa de descaracterizar a conduta deste nos

atos de corrupção e lavagem. 

Além disso, ajustado com ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO promoveu a retificação

de seu imposto de renda e o recolhimento de impostos para dissimular  e ocultar a origem e

natureza criminosas dos recursos repassados do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT,

como exaustivamente comprovado no tópico referente ao FATO 06. 

Tais circunstâncias foram muito bem expostas no interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO:

 Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz  Federal:- Está  certo,  tem  umas  questões  de  assunto  particular...  Alguma  coisa  mais  de
relevante que o senhor gostaria de dizer?
André Gustavo Vieira da Silva:- Sim, depois da citação de Marcelo Odebrecht a mim e a ele,
quando eu fiz... Nós falamos, eu digo: “Olha, Marcelo está citando que a gente de alguma
forma se colocou à disposição, Marcelo inclusive falou o termo achaque”.Como... Não considero

93/105



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

aquilo um achaque, porque o cara que convive com você 1 ano e meio tratando um assunto acho
meio inapropriado, embora eu só tenha contato com o Marcelo uma vez na minha casa, estou
dizendo com o doutor Fernando Reis.  Trocamos, eu e Bendine, muitas mensagens acerca da
denúncia que Marcelo fez. Ele dizia: “André, nós não podemos assumir isso. Vai pelo lado da
consultoria.  Eu  vou  de  alguma  forma  admitir  que  você  se  apresentou  como  sendo
interlocutor deles”. Foi quando eu fiz a opção nesse momento de pagar o imposto, de tentar
puxar nota como justificativa e tal. Ou seja, nós falamos algumas vezes para tentar, nesse
café em que a gente esteve na rua da casa dele, nós conversamos muito sobre isso.
Juiz Federal:- Dá uma aparência de legalidade a essas transações?
André Gustavo Vieira da Silva:- Para encontrar uma forma adequada de colocar.
Juiz Federal:- Isso foi tratado então com o senhor Bendine?
André Gustavo Vieira da Silva:- Foi tratado, foi tratado. […]”.

A credibilidade das declarações de ANDRÉ GUSTAVO é confirmada por existir, de fato, o

mencionado estabelecimento na rua da casa de ALDEMIR BENDINE em São Paulo/SP. O referido

café  está  situado  a  130  metros  da  residência  de  ALDEMIR  BENDINE e  sua  localização  é

exatamente aquela que foi narrada pelo operador financeiro em outro ponto de seu interrogatório,

como se depreende das telas abaixo indicadas.

Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

”[…]
André Gustavo Vieira da Silva:- […] Tive um café com ele, num café que tem em frente da casa
dele, do lado direito, na esquina, marcamos lá um dia. […]”.
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Após o ajustes de versões e a adoção de atos para concretizar a narrativa falsa dos fatos, a

exemplo de retificação de imposto  de  renda e  recolhimento  de  impostos,  o  acusado  ANDRÉ

GUSTAVO,  ajustado com ALDEMIR BENDINE,  no dia 24 de abril de 2017, juntou, em Agravo

Regimental interposto na PET nº 6646, documentos ideologicamente falsos  para sustentar

perante as autoridades a fictícia prestação de serviços de consultoria à ODEBRECHT AMBIENTAL,

turbando as investigações e criando risco concreto à instrução do processo.

Os  documentos  fraudulentos  foram  remetidos  a  esse  juízo  nos  autos  nº  5022683-

50.2017.4.04.7000, evento 1, PET 4. A versão criminosa foi mantida pelos acusados desde a petição

do evento 19,  PET1,  e também neste feito,  em que a fantasiosa consultoria foi  sustentada na

resposta à acusação acostada no evento 53.

Nesse cenário, foram juntados aos autos os seguintes documentos:

a) Nota Fiscal eletrônica número 1 emitida pela MP MARKETING em face da ODEBRECHT

AMBIENTAL, emitida em 05/03/2015 às 18:06:59 e cancelada em 05/03/2015 às 18:16:26, no valor

de R$ 4.112.500,00, cujo objeto descrito consiste em “prestação de serviços de planejamento24”;

b) Nota fiscal eletrônica número 2, emitida pela MP MARKETING em face da ODEBRECHT

AMBIENTAL,  emitida  em  05/03/2015  às  18:40:55 e  cancelada  em  05/03/2015  às  19:17:45,  no

24 ANEXO57 – Agravo Regimental de ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, pg. 15/20.
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mesmo valor,  cujo  objeto descrito  consiste  em “serviços  de  consultoria,  tendo como objetivo  a

integração das marcas das 108 companhias que integram o campo ambiental25”.

c) Comprovante de arrecadação de imposto de renda de ANDRÉ GUSTAVO, emitido em

14/03/2017, no valor de R$ 75.171,6026, após, portanto, celebrados os acordos de colaboração por

MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS; e

d) Comprovante de arrecadação de imposto de renda de ANDRÉ GUSTAVO, emitido em

06/04/2017, no valor de R$ 1.001.189,7527, após, determinada a remessa da PET 6646 pelo STF ao

juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Como  restou  amplamente  comprovado  na  instrução  processual,  inclusive  pelas

declarações  de  ANDRÉ GUSTAVO,  os  documentos  listados  acima  são  ideologicamente  falsos,

frutos  de  tentativas  do  operador  financeiro  e  de  ALDEMIR  BENDINE,  em  conjunto  com

FERNANDO  REIS  e  MARCELO  ODEBRECHT,  para  dar  aparência  de  legalidade  às  vantagens

indevidas,  e  foram  utilizados  na  PET  nº  6646  com  a  finalidade  de  induzir  em  erro  as

autoridades e conduzir as investigações das infrações penais a caminhos incorretos.

Não se afigura no caso o regular exercício do direito de defesa. A juntada de documentos

simulados de operações financeiras foi  promovida aos autos na intenção de ludibriar  o Poder

Judiciário, induzindo em erro as autoridades judicantes com intuito de embaraçar as investigações

e fraudar a instrução criminal acerca dos delitos de corrupção, lavagem de ativos e organização

criminosa.

Assim,  é  incontestável  que  ALDEMIR  BENDINE  e  ANDRÉ  GUSTAVO,  agindo

dolosamente, incorreram, por 4 (quatro) vezes, no delito do artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

VIII – ABSOLVIÇÃO DE ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JÚNIOR EM RELAÇÃO

AOS CRIMES IMPUTADOS

Ao  término  da  instrução  processual,  as  provas  colhidas  nos  autos  se  mostraram

insuficientes para ensejar o decreto condenatório em relação a ANTÔNIO CARLOS sobre os crimes

que lhe foram atribuídos na peça acusatória. 

25 ANEXO57 – Agravo Regimental de ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, pg. 21/26.
26 ANEXO57 – Agravo Regimental de ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, pg. 28.
27 ANEXO57 – Agravo Regimental de ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, pg. 29.
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Os  primeiros  elementos  probatórios  juntados  quando  do  oferecimento  da  denúncia

indicavam a participação de  ANTÔNIO CARLOS  em articulações com  ANDRÉ GUSTAVO para

viabilizar o pagamento de vantagens indevidas a ALDEMIR BENDINE. 

ANTÔNIO CARLOS mantinha relacionamento estreito com MARCELO CASIMIRO, taxista

indicado para receber os valores ilícitos no apartamento nº 43 localizado na Rua Sampaio Viana, nº

180, em São Paulo/SP, que estava alugado em nome do próprio ANTÔNIO CARLOS.

O relacionamento próximo é  comprovado pelo Relatório  de Informação nº  167/2017-

ASSPA/PRPR28, segundo o qual foram encontrados 58 (cinquenta e oito) registros telefônicos entre

ambos  durante  os  anos  de  2014  e  2015,  inclusive  no  período  que  antecedeu  a  entrega  das

quantias. 

Referidos registros telefônicos somados à condição de locatário do imóvel onde foram

feitas as entregas e as retiradas dos invólucros de propina da ODEBRECHT destinados a ALDEMIR

BENDINE indicariam o envolvimento de ANTÔNIO CARLOS nos atos de corrupção praticados em

benefício do então presidente da PETROBRAS.

Contudo,  testemunhas  e  réus  ouvidos  em  juízo29 aduziram  não  conhecer  ANTÔNIO

CARLOS e  não  ter  conhecimento sobre  sua  participação nas  tratativas  de  ANDRÉ GUSTAVO,

ALDEMIR BENDINE, MARCELO ODEBRECHT e  FERNANDO REIS nos atos de corrupção, o que

favorece com que não subsistam provas suficientes para a condenação. No mesmo sentido foi a

declaração  de  ANDRÉ  GUSTAVO,  que  afirmou  o  desconhecimento  de  seu  irmão  sobre  o

verdadeiro motivo para o qual o apartamento seria utilizado.

- Interrogatório de ANDRÉ GUSTAVO (Evento 363):

“[…]
Juiz Federal:- Como que foi combinado esse pagamento?
André Gustavo Vieira da Silva:- Eu falei com Fernando, Fernando disse que ia fazer inicialmente
um pagamento  de  3 milhões,  3  pagamentos  de  1  milhão.  Ele  me  chamou na  Odebrecht.  Na
realidade, não foi nem ele, foi Roberta, a secretária dele. Eu fui para uma reunião lá com ele, ele me
chamou, disse que faria 3 pagamentos. Chamou uma pessoa na sala, que eu sei que eu sei que é
Fernando Barbosa, mas na época, ele deu um nome que eu vi aí, mas nem me lembrava do nome
também,  porque só  entrou,  falou comigo apenas  sobre  o  assunto  específico.  E  ele  perguntou
aonde receber, na hora eu liguei para o meu irmão. Meu irmão tem um flat que ele ficava para
trabalhar em São Paulo, eu digo: “Antônio Junior, estou precisando de um favor teu, talvez
eu fiquei lá no flat”. Na realidade, eu nunca fiquei nesse flat. Eu usei esse flat especificamente
nessas três datas, que inclusive não tinha ninguém. Já está claro que ninguém conhece ele,
ninguém viu meu irmão, ele não sabia do assunto. Ele soube quando levou a coercitiva ano

28 Autos nº 5039281-79.2017.4.04.7000 – Evento 25, ANEXO2.
29 A exemplo dos depoimentos de MARCELO ODEBRECHT (evento 297),  FERNANDO REIS (evento 298),  ÁLVARO NOVIS (evento

298), MARCELA DREHMER (evento 300) e FERNANDO MIGLIACCIO (evento 376).
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passado. Então eu dei o endereço do flat, eles combinaram datas, combinaram senhas, que era
Oceano…
[…]”

Igual percepção ocorre quanto aos atos de lavagem de capitais atribuídos a  ANTÔNIO

CARLOS.  Parte dos valores repassados pela ODEBRECHT a título de propina foi utilizada, como

mecanismo de lavagem de capitais, para o pagamento de hospedagem de ALDEMIR BENDINE e

de sua família em viagem feita a Nova Iorque, nos Estados Unidos. A contratação da estadia foi

feita a partir da empresa CIRCUS TURISMO LTDA, com a qual, no mesmo período do agendamento

da  viagem,  ANTÔNIO  CARLOS manteve  frequentes  contatos  telefônicos,  de  acordo  com  o

Relatório de Informação nº 101/2017 – ASSPA/PRPR (Evento 1 – ANEXO 53).

No entanto, testemunhas ligadas ao Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT30

também afirmaram não conhecer ANTÔNIO CARLOS, de modo a não robustecer os elementos de

prova  inicialmente  apresentados  junto à  denúncia  acerca  das  potenciais  atuações  referentes  a

lavagem de ativos e pertinência à organização criminosa. 

Ainda, a respeito da imputação de embaraço à investigação de infrações penais (FATO 08),

restou comprovado nos autos que cuidou-se de articulação encabeçada por ANDRÉ GUSTAVO e

ALDEMIR BENDINE para ancorar a fantasiosa argumentação de que os pagamentos recebidos

pelo  operador  financeiro  seriam provenientes  de  contrato  de  consultoria  junto  à  ODEBRECHT

AMBIENTAL. Todavia, como demonstrado em tópicos anteriores, a versão ajustada entre ALDEMIR

BENDINE e  ANDRÉ GUSTAVO teve  por  finalidade acobertar  a  vantagem indevida  recebida e

destinada ao então presidente da PETROBRAS como forma de aparentar legalidade na tradição da

quantia. 

Por isso, em que pese haver os indicativos de que  ANTÔNIO CARLOS teria concorrido

para  o  repasse  de  propina  a  ALDEMIR BENDINE,  cedendo o  imóvel  do  qual  era  locatário  e

mediante  contatos  com  empresa  de  turismo  para  contratação  de  hospedagem  a  ALDEMIR

BENDINE,  que, frise-se,  foi  paga com dinheiro proveniente da conduta criminosa,  não existem

outras  provas  que  reforcem  ou  evidenciem  a  efetiva  participação  de  ANTÔNIO  CARLOS no

esquema delitivo do então presidente da PETROBRAS e de seu operador financeiro.

30 A exemplo  dos depoimentos  de  ÁLVARO NOVIS (evento 298),  FERNANDO MIGLIACCIO (evento 376)  e  EDUARDO BARBOSA
(evento 217).
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Dessa forma, em relação exclusivamente ao réu ANTÔNIO CARLOS, diante da inexistência

de  provas  suficientes  para  fundamentar  o  decreto  condenatório,  requer  o  Ministério  Público

Federal a sua absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IX – DA DOSIMETRIA DA PENA

IX.1 – Fixação da pena base

Quanto às circunstâncias judiciais  do artigo 59 do Código Penal,  entende o Ministério

Público Federal que é possível sua valoração conjunta dos acusados ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ

GUSTAVO, MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO REIS e ÁLVARO NOVIS em relação aos delitos

imputados, da seguinte forma:

A  culpabilidade de  ALDEMIR BENDINE,  ANDRÉ GUSTAVO, MARCELO ODEBRECHT,

FERNANDO REIS e ÁLVARO NOVIS deve ser valorada de modo fortemente negativo, tendo em

vista o dolo direto e intenso em dirigir suas condutas à prática de diversos crimes, dentre eles,

corrupção, lavagem de ativos, pertinência a organização criminosa e embaraço a investigação de

infrações penais, todos de forma reiterada. 

Destaca-se a conduta de ALDEMIR BENDINE, na condição de presidente da PETROBRAS,

entidade  vítima  da  criminalidade  sistêmica  apurada  pela  Operação  Lava  Jato,  que  recebeu

vantagens indevidas derivadas de crimes praticados contra a própria estatal, causando expressiva

lesão aos cofres públicos. A propósito, a situação se agrava pelo fato de ALDEMIR BENDINE ter

ido à petrolífera com a missão de combater práticas criminosas e desvios no âmbito da estatal,

tendo este traído toda a sociedade ao adotar a conduta contrária: praticar crimes.

Ainda no vetor  culpabilidade,  no aspecto reprovabilidade,  os  réus  agiram com amplo

espectro de livre-arbítrio. Não se trata de criminalidade de rua, influenciada pelo abuso de drogas

ou pela falta de condições de emprego, ou famélica, decorrente da miséria econômica. Trata-se de

réus  abastados  que  ultrapassaram linhas  morais  sem qualquer  tipo  de  adulteração  de  estado

psíquico ou pressão, de caráter corporal, social ou psicológico.

Os motivos do crime também são negativos em relação a todos os réus, pois suas ações

foram movidas com o fim único de enriquecimento pessoal a partir de favorecimentos da empresa

pública federal ao grupo econômico.
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Os motivos do crime são as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente

à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências da

sociedade. Assim, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá

ser mais ou menos reprovável.  Não se desconhece a necessidade de averiguar a existência de

motivo  que  se  revele  como  um  plus  ao  integrante  do  próprio  tipo,  sob  pena  de  restar

impossibilitada sua valoração.

Neste caso, é evidente que o motivo dos crimes constituiu o desejo de obtenção de lucro

fácil e reintegração do dinheiro ilícito formalmente à economia, seja pelo recebimento da propina,

seja pelo ajuste de favorecimento dentro da PETROBRAS ao grupo empresarial  no contexto de

manutenção  de  bom relacionamento  com o  então  presidente  da  petrolífera.  Os  motivos  dos

crimes, umbilicalmente ligados à manutenção do esquema ilícito, devem, portanto, ser valorados

negativamente. 

Na mesma linha, negativos os vetores referentes à personalidade e conduta social pela

forma como agiram em relação aos  crimes  de  lavagem,  de  maneira  reiterada  e  estendida  no

tempo. Isso demonstra pouco apreço por regras éticas. Ademais, os acusados possuem excelente

formação acadêmica e qualificação,  com discernimento acima do homem médio.  Tinham mais

condições, portanto, de não apenas perceberem a gravidade de suas condutas como também de

recusarem o seu envolvimento nas práticas ilícitas. Usaram suas formações e conhecimento para

produzir males sociais.

As  circunstâncias dos  crimes  pesam  contra  ALDEMIR  BENDINE,  ANDRÉ  GUSTAVO,

MARCELO ODEBRECHT,  FERNANDO REIS  e  ÁLVARO NOVIS,  uma vez  que  os  delitos  foram

praticados no âmbito de uma investigação destinada a apurar um gigantesco esquema criminoso

voltado para a prática de crimes contra a PETROBRAS, através de pagamentos indevidos ao seu

então presidente. 

As consequências dos crimes são altamente negativas para os denunciados. São bastante

expressivas as quantias repassadas a título de pagamento de vantagens indevidas e posteriormente

branqueadas,  individual  ou  coletivamente  consideradas,  demarcando  operações  financeiras

significativas e com consequente grave prejuízo aos cofres públicos.

Evidente  que  a  danosidade  decorrente  das  ações  delituosas  perpetradas  pelos

denunciados  extrapolam os  contornos  típicos,  bem como alarmam sobremaneira  a  sociedade,

irradiando resultados significativos.
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Denota-se que a corrupção acarreta graves danos não só à quantidade do serviço público,

mas também a sua qualidade, pois o administrador não pode cobrar falhas e colocar em situação

difícil, sem assumir riscos, aquele com quem compartilhou comportamentos criminosos.

Considerando assim existência de ao menos 6 elementos negativos na primeira fase da

dosimetria da pena, requer-se que, para todos os delitos e acusados, a pena base seja fixada em

patamar que ultrapasse o termo médio, aproximando-se do máximo.

Não  apenas  o  patamar  mínimo  de  pena  é  fixado  pelo  legislador,  mas  uma  faixa  de

variação, que na corrupção, por exemplo, vai de 2 a 12 anos.

Não  se  pode  esquecer,  ainda,  que  o  art.  59  do  Código  Penal  estabelece  todas  as

circunstâncias acima analisadas para fixar uma pena “conforme seja necessário e suficiente para

reprovação e prevenção do crime”.

A criminologia voltada ao estudo dos crimes de colarinho branco demonstra que –

ao contrário do que afirmam acriticamente alguns, com base na criminologia genérica – o

montante da pena e sua efetividade da punição constituem relevantes fatores para estancar

o comportamento criminoso. 

Nesse sentido, por exemplo, propugnam Neal Shover e Andy Hochstetler, professores de

sociologia e criminologia de Universidades Americanas, na obra “Choosing White-Collar Crime”,

que é um estudo criminológico especializado nesse tipo de crime. Segundo os autores: 

“O crime de colarinho branco é cometido porque algumas pessoas estimam o ganho como maior

do que os riscos ou consequências de serem pegos. Vistos desta maneira, é uma política saudável

de controle do crime aumentar os riscos percebidos deles (...)”. 

“[U]ma unidade de punição pode gerar um benefício maior contra crime de colarinho branco do

que a mesma unidade empregada contra crime de rua.” 

No mesmo sentido, aliás, estão os maiores estudiosos mundias do tema corrupção, como

Robert Klitgaard e Rose Ackerman, que chegam a fazer uma fórmula para indicar que a propensão

ao cometimento da corrupção, por um indivíduo, corresponde à análise de custos e benefícios dos

comportamentos honesto e corrupto. Dentre os custos, destacam a punição e a probabilidade de

punição.

Algo que deve ser tomado em conta, e vem sendo ignorado pelo Judiciário,  é o fator

probabilidade de punição. De fato, o crime de corrupção é um crime muito difícil de ser descoberto
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e,  quando  descoberto,  é  de  difícil  prova.  Mesmo  quando  são  provados,  as  dificuldades  do

processamento de crimes de colarinho branco no Brasil são notórias, de modo que nem sempre se

chega à punição. Isso torna o índice de punição extremamente baixo.

Como  o  cálculo  do  custo  da  corrupção  toma  em  conta  não  só  o  montante  da

punição, mas também a probabilidade de ser pego, devemos observar que é o valor total do

conjunto, formado por montante de punição vezes a probabilidade de punição, que deve

desestimular a prática delitiva.

Assim, se entendêssemos que uma punição adequada para um crime de corrupção é de

10 anos de prisão, mas a probabilidade de punição para alguém que o pratica é de 33%, a pena,

para ser um fator real de desestímulo, deve ser de 30 anos de prisão. A análise da suficiência da

punição, nesses termos, é preconizada pela parte final do art. 59, do Código Penal.

Embora pareça, em primeira análise, uma pena rigorosa, ela não é, pois o seu parâmetro,

além de tomar em conta a probabilidade de punição, deve ser a pena do homicídio, porque a

corrupção de altos valores mata. Além disso, considerando ainda que, no Brasil, há progressão de

regime após cumprido 1/6 da pena, e perdão natalino (Decreto nº 9.246/2017) após cumprido 1/3

da pena, uma punição de 30 anos, a título de corrupção, significaria, de fato, uma punição de dez

anos. Como a corrupção de altos valores não foi alçada a crime hediondo, tais benefícios incidem

normalmente sobre os criminosos.

Considerando tudo isso, uma pena final e global, no caso, de 10 anos não atingiria, nem

de perto, os objetivos de repressão e punição. Considerando o número de crimes praticados, a sua

diversidade,  e os demais  fatores que serão tomados em conta,  espera-se  que as penas sejam

superiores a 30 anos de prisão.

O  desejo  de  um  país  livre  de  corrupção  implica  na  necessidade  de  que  ela  seja

considerada um crime de alto risco e firme punição, o que depende de uma atuação consistente

do Poder Judiciário nesse sentido, afastando a timidez judiciária na aplicação das penas quando de

casos que mereçam punição significativa, como este ora analisado.

IX.2 – Agravantes e atenuantes

Tendo-se analisado as circunstâncias judiciais  da pena base,  passa-se à verificação das

circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, conforme disciplinado pelos artigos 61 a 66 do
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Código Penal e dispositivos correspondentes da legislação especial.

A  prática  dos  crimes  de  lavagem  de  dinheiro  tendo  por  antecedentes  os  crimes  de

corrupção ativa e passiva, tinha por finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou

seja, viabilizar o crime de corrupção. Assim, é necessário o agravamento da pena de  ALDEMIR

BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO, MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO REIS e ÁLVARO NOVIS, com

fundamento no disposto no artigo 61, inciso II, alínea b, do Código Penal.

Ademais, ALDEMIR BENDINE foi o responsável pelas tratativas de ANDRÉ GUSTAVO com

MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS para solicitação de propinas, tendo delegado àquele,

que atuava como seu operador financeiro, as negociações quanto ao recebimento das vantagens

indevidas.  Por esse motivo,  aplica-se a  ALDEMIR BENDINE a  agravante prevista no artigo 62,

inciso I, do Código Penal, em relação a todos os delitos. 

IX.3 – Causas especiais de aumento e diminuição de pena

No que toca aso crimes de corrupção, de se ver que ALDEMIR BENDINE se valeu de sua

função de direção de sociedade de economia mista ao praticar os delitos, o que traz ao caso a

incidência do artigo 327, §2º, do Código Penal. 

Em relação aos delitos de lavagem de ativos, considerando que foram eles praticados de

forma  reiterada,  conforme  exaustivamente  descrito  nos  tópicos  anteriores,  tem-se  presente  a

hipótese da causa de aumento de pena prevista no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 a todos os

acusados.

Ao fim, embora não tenha celebrado acordo de colaboração premiada com o Ministério

Público Federal, ANDRÉ GUSTAVO colaborou voluntariamente para a corroboração dos fatos. 

Durante interrogatório em juízo, o acusado confessou ter praticado os fatos criminosos

imputados  neste  processo  criminal  e,  espontaneamente,  prestou  esclarecimentos  sobre  a

responsabilidade dos coautores nos crimes descritos,  apontando a estreita correlação dos fatos

com as robustas provas encartadas ao feito.
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Assim,  em  virtude  do  auxílio  prestado  à  apuração  dos  crimes  objeto  da  acusação,

evidenciando a efetiva participação de outros réus na estrutura criminosa, mostra-se cabível, em

relação a ANDRÉ GUSTAVO, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14 da

Lei nº 9.807/1999, no patamar mínimo de 1/3 (um terço). 

X – REQUERIMENTOS FINAIS

Por  todo o  exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugna pela  procedência  dos

pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) a condenação de ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, em concurso de pessoas,

como incursos, por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto nos artigos 317 c/c 327, §2º, ambos

do Código Penal (FATO 01);

b) a condenação de ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, em concurso de pessoas,

como incursos, por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto nos artigos 317 c/c 327, §2º, ambos

do Código Penal (FATO 02);

c)  a  condenação de  MARCELO  ODEBRECHT e  FERNANDO  REIS,  em  concurso  de

pessoas, como incursos, por 1 (uma) vez, na prática do crime previsto no artigo 333 do Código

Penal (FATO 03);

d) a  condenação de  MARCELO ODEBRECHT, FERNANDO REIS,  ALDEMIR BENDINE,

ANDRÉ GUSTAVO e ÁLVARO NOVIS, em concurso de pessoas, como incursos, por 3 (três) vezes,

na prática do delito do artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 (FATO 04);

e) a condenação de ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, em concurso de pessoas,

pela prática do crime previsto no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 (FATO 05);

f) a condenação de ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, em concurso de pessoas,

pela prática do crime previsto no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98 (FATO 06);

g) a condenação de ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, em concurso de pessoas,

como incursos no delito do artigo 2º, §4º, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 07);

h) a condenação de ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, em concurso de pessoas,

como incursos no delito do artigo 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 08);
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i) a absolvição de ANTÔNIO CARLOS em relação a todos os delitos imputados, com base

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

j) a decretação do perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do seu equivalente,

no valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com juros e correção monetária; e

k)  sem prejuízo do disposto nas  alíneas anteriores,  também se requer o arbitramento

cumulativo do dano mínimo no montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com juros e

correção monetária,  a ser revertido em favor da PETROBRAS, com base no artigo 387,  caput  e

inciso IV, do Código de Processo Penal.

Curitiba, 30 de janeiro de 2018.
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