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RÉU: ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA

RÉU: ALDEMIR BENDINE

RÉU: MARCELO BAHIA ODEBRECHT

SENTENÇA

13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA

AÇÃO PENAL nº 5035263-15.2017.404.7000

Autor: Ministério Público Federal

Ass. Acusação: Petróleo Brasileiro S.A. 

Réus:

1) Aldemir Bendine, brasileiro, casado, administrador de
empresas, nascido em 10/12/1963, com demais dados
conhecidos pela Secretaria do Juízo;

2) André Gustavo Vieira da Silva, brasileiro, nascido em
01/11/1967, com demais dados conhecidos pela Secretaria
do Juízo;

3) Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, brasileiro,
nascido em 17/06/1964, com demais dados conhecidos
pela Secretaria do Juízo;

4) Álvaro José Galliez Novis, brasileiro, nascido em
21/09/1965, com demais dados conhecidos pela Secretaria
do Juízo;
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5) Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis,
brasileiro, nascido em 12/07/1964, com demais dados
conhecidos pela Secretaria do Juízo;

6) Marcelo Bahia Odebrecht, brasileiro, nascido em
18/10/1968, com demais dados conhecidos pela Secretaria
do Juízo.

 

I. RELATÓRIO

Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática de
crimes de corrupção (arts. 317 e 333 do Código Penal), de lavagem de
dinheiro (art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998), de pertinência à
organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e de obstrução à
investigação de organização criminosa (evento 1), no âmbito da assim
denominada Operação Lavajato, contra os acusados acima nominados.

A denúncia tem por base os Inquéritos Policiais nº
5007118-80.2016.4.04.7000 e 5049557-14.2013.404.7000 e processos
conexos, entre eles os de nº 5030176-78.2017.4.04.7000 (Pedido de
Busca e Apreensão Criminal), 5022683-50.2017.4.04.7000
(Representação Criminal), 5024119-44.2017.4.04.7000 (Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos), 5024124-66.2017.4.04.7000
(Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico), 5024130-73.2017.4.04.7000
(Pedido de Quebra de Sigilo de Bancário e Fiscal), 5030567-
33.2017.4.04.7000 (Pedido de Interceptação Telefônica), 5032790-
56.2017.4.04.7000 (Pedido de Quebra de Sigilo Bancário) e 5031302-
66.2017.4.04.7000 (Pedido de Busca e Apreensão Criminal). 

Esses processos, em decorrência das virtudes do sistema
de processo eletrônico da Quarta Região Federal, estão disponíveis e
acessíveis às partes deste feito e estiveram à disposição para consulta
das Defesas desde pelo menos o oferecimento da denúncia, sendo a eles
ainda feita ampla referência no curso da ação penal. Todos os
documentos neles constantes instruem, portanto, os autos da presente
ação penal.

Em 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. 

 Segundo a denúncia oferecida, entre 01/06/2014 e
16/12/2014, Aldemir Bendine, então Presidente do Banco do Brasil, e
André Gustavo, operador financeiro, solicitaram para si e para outrem,
em razão da função desempenhada por Aldemir Bendine no Banco do
Brasil, vantagem indevida de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis,
relacionada ao procedimento de negociação e rolagem de dívida de
contrato de financiamento mantido entre o Banco do Brasil e a empresa
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Odebrecht Agroindustrial, no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete
milhões de reais). Em 16/12/2014, Fernando Reis, ajustado com
Marcelo Odebrecht, comunicou a Aldemir Bendine, por intermédio de
André Gustavo, que a vantagem indevida solicitada não seria paga pela
empresa Odebrecht (Fato 01).

Mais adiante, entre 23/01/2015 e 30/05/2016, Aldemir
Bendine, André Gustavo e Antônio Carlos, em razão da função exercida
por Aldemir Bendine então na presidência da Petrobras, solicitaram para
si e para outrem vantagem indevida de Marcelo Odebrecht e Fernando
Reis, em virtude de demandas que o grupo empresarial Odebrecht tinha
na Petrobras, inclusive relacionadas à Operação Lavajato, no valor
de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais). Em virtude da
solicitação, Aldemir Bandine, em conjunto com André Gustavo e
Antônio Carlos, em decorrência do seu cargo, recebeu vantagem no
importe de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) paga por Marcelo
Odebrecht e Fernando Reis (Fato 02).

Narra o Ministério Público Federal que Marcelo Odebrecht
e Fernando Reis, na condição de executivos da empresa Odebrecht,
entre 23/01/2015 e 30/05/2016, em razão de demandas do grupo
empresarial Odebrecht perante a Petrobras, inclusive relacionadas às
consequências da Operação Lavajato, 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 que o Presidente da Petrobras praticasse atos de ofício,
comissivos e omissivos, que favorecessem a Odebrecht na estatal. A
vantagem indevida teria sido aceita por Aldemir Bendine e paga em três
parcelas, nos dias 17/06/2015, 24/06/2015 e 01/07/2015, em São Paulo,
em endereço relacionado aos operadores financeiros Antônio Carlos
e André Gustavo. Nesse contexto, Aldemir Bendine teria, inclusive,
consultado o departamento jurídico da Petrobras sobre informações
específicas visando ao desbloqueio da cautelar que impedia novas
contratações da pessoa jurídica Odebrecht Óleo e Gás e a contratação
direta do Estaleiro Paraguaçu ou a constituição de sociedade de
propósito específico para viabilizar o contrato e atender aos interesses
de Marcelo Odebrecht. Todavia, em virtude da prisão de Marcelo
Odebrecht e do avanço da Operação Lavajato, Aldemir Bendine recuou
na prática dos atos de ofícios em favor da Oderbecht pelo elevado risco
pessoal a que estava exposto (Fato 03).

Entre 18/05/2015 e 01/07/2015, Marcelo Odebrecht,
Fernando Reis, Álvaro José Galliez Novis, Aldemir Bendine, André
Gustavo e Antônio Carlos, por meio de organização criminosa, teriam
ocultado e dissimulado a origem, a natureza, localização, disposição,
movimentação e propriedade de valores ilícitos no montante de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), por meio de três repasses de
valores, por intermédio do Setor de Operações Estruturadas da
Odebrecht, para Aldemir Bendine, por intermédio de André Gustavo e
Antônio Carlos. Detalha a denúncia que os valores pagos a Aldemir
Bendine foram disponibilizados por Álvaro José Galliez Novis que
operava, como prestador de serviços, para o Setor de Operações
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Estruturadas, recebendo recursos no exterior e disponibilizando o
equivalente em espécie no Basil. A participação de Álvaro José Galliez
Novis teria sido identificada pela utilização do codinome "Paulistinha"
como "prestador" nos registros informais do Setor de Operações
Estruturadas quanto às transações em questão. A identificação da conta
titularizada por Álvaro José Galliez Novis pelo codinome "Paulistinha"
foi revelada em depoimentos de colaboradores, executivos e
empregados da Odebrecht (Fato 04).

Entre 14/12/2015 e 11/01/2016, André Gustavo, Antônio
Carlos e Aldemir Bendine, mediante organização criminosa, teriam
ocultado e dissimulado a origem, a natureza, localização, disposição e a
propriedade de valores ilícitos oriundos de crimes antecedentes, por
meio de pagamentos sub-reptícios de reserva de hotel em Nova Iorque,
despesas e serviços de turismo junto à empresa Circus Turismo LTDA
no montante de, pelo menos, US$ 9.854 (nove mil, oitocentos e
cinquenta e quatro dólares americanos). Conforme a denúncia, Aldemir
Bendine manteria parte dos valores da propina com os dois irmãos
(André Gustavo e Antônio Carlos) e que eles realizariam despesas à sua
ordem com esse numerário (Fato 05). 

Em 14/03/2017 e 06/04/2017, André Gustavo, Aldemir
Bendine e Antônio Carlos, por intermédio de organização criminosa,
teriam ocultado e dissimulado a origem, a natureza, localização,
disposição, movimentação e a propriedade de R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais) provenientes dos crimes antecedentes, por meio
de retificação da Declaração do Imposto de Renda e do recolhimento de
impostos sobre o valor da vantagem indevida destinada a Aldemir
Bendine, a pretexto de André Gustavo ter efetuado um contrato de
consultoria com a Odebrecht Ambiental (Fato 06).

Em data não precisada nos autos, Aldemir Bendine, André
Gustavo e Antônio Carlos integraram organização criminosa
preexistente, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com o
objetivo de obter vantagens indevidas, mediante a prática de infrações
penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. Aldemir
Bendine, André Gustavo e Antônio Carlos valeram-se do cargo de
Presidente da Petrobras, então ocupado por Aldemir Bendine. Deixou o
MPF de imputar aos demais acusados crimes de pertinência à
organização criminosa, uma vez que já teriam sido denunciados sobre
esses fatos em outros processos (Fato 07).

Em 24/04/2017, Aldemir Bendine, André Gustavo e
Antônio Carlos, previamente ajustados, embaraçaram a investigação de
fatos relacionados à prática de infrações penais praticadas por
organização criminosa, com a tentativa de indução do Poder Judiciário e
do Ministério Público em erro e com o intuito de fraudar a instrução
processual, mediante a juntada de documentos fraudulentos (notas
fiscais) no processo de Petição nº 6.646 (autos nº 5022683-
50.2017.4.04.7000) (Fato 08).
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O Ministério Público Federal informou que os
denunciados Marcelo Odebrecht e Fernando Reis firmaram acordo de
colaboração, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Deixou de
oferecer denúncia em face de Eduardo Barbosa, tendo em vista a sua
aderência ao acordo de leniência firmado entre o MPF e a Odebrecht.
Considerando que Álvaro Novis celebrou acordo de colaboração com o
MPF, homologado pelo Superior Tribunal de Justiça,
requereu informações ao Ministro Felix Fischer, relator da PET nº
1.192, sobre eventuais anexos, documentos e depoimentos que se
refiram exclusivamente à conta "Paulistinha". Pugnou pela expedição de
ofício ao Ministro do Supremo Tribunal Federal Edson
Fachin, solicitando cópia do acordo de colaboração e de eventuais
anexos que circunstancialmente dissessem respeito às atividades de
André Gustavo e Antônio Carlos como operadores financeiros. Arrolou
Paulo Roberto Costa, Ricardo Ribeiro Pessoa, Marcelo Marques
Casimiro, Eduardo José Mortani Barbosa, Ricardo Saud, Hilberto
Mascarenhas Alves da Silva Filho, Fernando Migliaccio da Silva e Luís
Henrique Moura Souza como testemunhas. 

Essa a síntese da denúncia originária. 

A denúncia foi recebida em 24/08/2017. Deferiu-se,
outrossim, os requerimentos do MPF de expedição de ofício ao STF e
STJ, solicitando informações sobre os acordos de colaboração de
Ricardo Saud e Álvaro Novis (evento 3). 

A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras requereu a sua
habilitação no feito, na qualidade de assistente de acusação (evento 14). 

Os acusados foram devidamente citados (eventos 25, 31 a
33, 36 e 40).

Aldemir Bendine (evento 55), Álvaro José Galliez Novis
(evento 50), André Gustavo Viera da Silva (eventos 53 e 54), Antônio
Carlos Vieira da Silva Júnior (evento 52) e Marcelo Bahia Odebrecht
(evento 51) apresentaram respostas à acusação, pendendo apenas a
resposta de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, citado em
06/09/2017 (evento 43).

Em decisão de evento 59, as respostas à acusação foram
apreciadas, haja vista a existência de acusados presos, pontuando-se
que a resposta de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis seria
analisada antes do início da instrução. Por não estar configurada
nenhuma hipótese de absolvição sumária, determinou-se o
prosseguimento do feito. Foi designada audiência para o dia
04/10/2017, para a oitiva de Paulo Roberto Costa, Ricardo Ribeiro
Pessoa, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e Fernando
Migliaccio da Silva. Determinou-se a expedição de carta precatória para
a oitiva das demais testemunhas de acusação por videoconferência,
Marcelo Marques Casimiro, Eduardo José Mortani Barbosa e Luiz
Henrique Moura Souza.
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Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis apresentou
resposta escrita à acusação no evento 98, informando que o acusado
formalizou acordo de colaboração premiada e reiterando o compromisso
de dizer a verdade e auxiliar nas investigações. Argumentou que os fatos
narrados enquadram-se melhor no crime de concussão e não de
corrupção.

Em decisão do evento 102, pontuou-se que o
enquadramento jurídico dos fatos seria analisado na fase de sentença,
após regular instrução.

O Ministério Público Federal informou a desistência da
oitiva de Ricardo Saud e afirmou que não se opõe ao ingresso da
Petrobras como assistente de acusação (evento 114). 

Foram acostadas certidões de antecedentes criminais
atualizadas nos eventos 37, 116, 119, 143 e 290.

Homologado o pedido de desistência da oitiva de Ricardo
Saud. Frisou-se, porém, que ele seria ouvido, se fosse o caso, na
qualidade de testemunha de defesa de André Gustavo (evento 123). 

Realizada audiência de instrução em 04/10/2017, foram
resolvidas questões prévias. Deferiu-se o ingresso na Petrobras no
processo na qualidade de assistente de acusação. Foi indeferido
o pedido de suspensão da audiência formulado pela defesa de Aldemir
Bendine. Procedeu-se à oitiva das testemunhas de acusação Hilberto
Mascarenhas Alves da Silva Filho, Ricardo Ribeiro Pessoa, Paulo
Roberto Costa e Fernando Migliaccio da Silva. Deferiu-se o pedido de
desistência formulado pela defesa de André Gustavo da oitiva das
testemunhas Joesley Batista, Ricardo Saud, Humberto Farias e Flávio
Ferodetti (evento 153). Os termos de transcrição dos depoimentos
foram anexados no evento 192.

Em audiência realizada em 09/10/2017, foram inquiridas
as testemunhas de acusação Marcelo Marques Casimiro, Eduardo José
Mortani Barbosa e Luís Henrique Moura Souza (evento 158). Os termos
de transcrição dos depoimentos foram anexados no evento 217. 

Juntadas, no evento 166, as informações prestadas pelo
Banco do Brasil S.A. sobre os contratos de financiamento da empresa
Odebrecht Agroindustrial S.A. com o Banco do Brasil S.A. 

Em decisão proferida no evento 168, ante a desistência
da oitiva de Ricardo Saud, consignou-se ser desnecessária a remessa dos
documentos referentes ao seu acordo de colaboração. Determinou-se o
fornecimento à defesa de Aldemir Bendine de cópia integral do PIC nº
1.25.000.001740/2017-95 e do HD externo com o material apreendido
com Antônio Carlos Vieira da Silva, contendo os espelhamentos dos
aparelhos eletrônicos do acusado Antônio Carlos Vieira da Silva
apreendidos na 26ª fase da Operação Lava Jato (cognominada Operação
Xepa).
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Determinada a intimação da Petrobras para que juntasse a
integralidade do DIP do ETM-CORP 000005/2015 (evento 202).

Realizada audiência em 20/10/2017, procedeu-se à oitiva
das testemunhas de defesa Newton Sérgio de Souza, Emílio Alves
Odebrecht, Marcela Aparecida Drehmer Andrade e Maurício Roberto de
Carvalho Ferro (evento 278). Os termos de transcrição dos depoimentos
foram anexados no evento 300. 

Procedeu-se também à oitiva das testemunhas de defesa
Antônio Maurício Maurano, Francisco Petros Oliveira Lima
Papathanasiadis, Solange da Silva Guedes e Jorge Celestino Ramos. Os
termos de transcrição dos depoimentos foram anexados no evento 279. 

Acostadas, nos eventos 258 e 259, decisão proferida
simultaneamente nos autos nº  5039118-02.2017.4.04.7000 e 5038755-
15.2017.4.04.7000, que rejeitou as exceções de incompetência arguidas
pelas defesas de Aldemir Bendine e André Gustavo Vieira da Silva. 

Realizada audiência em 27/10/2017, procedeu-se à oitiva
das testemunhas de defesa Alexandre Correa Abreu e Dilma Vana
Rousseff (evento 261). Os termos de transcrição dos depoimentos
foram anexados no evento 288. 

Realizada audiência em 31/10/2017, procedeu-se à oitiva
das testemunhas de defesa Roberto Lopes Pontes Simões, Roberto Moro
e Maria das Graças Silva Foster (evento 280), tendo os termos de
transcrição sido juntados no evento 313.

Realizada audiência em 09/11/2017, procedeu-se aos
interrogatórios de Marcelo Bahia Odebrecht (evento 292) e, em
continuação, de Álvaro José Galliez Novis e Fernando Ayres da Cunha
Santos Reis (evento 293). Os termos de transcrição dos depoimentos
foram anexados nos eventos 297 e 298.

Realizada audiência em 22/11/2017, procedeu-se ao
interrogatório de André Gustavo Vieira da Silva, Antônio Carlos da
Silva Júnior e Aldemir Bendine (evento 322). Os termos de transcrição
foram anexados no evento 363.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, foi
deferida a juntada de documentos pela defesa de André Gustavo Vieira
da Silva (eventos 334 e 340), pelo Ministério Público Federal (evento
335) e pela defesa de Marcelo Bahia Odebrecht (evento 336). Deferido
o pedido de expedição de ofício ao escritório de advocacia Mattos Filho
solicitando informações sobre as reuniões, mencionadas em audiência,
durante o ano de 2015. Indeferida a juntada de documentos e oitiva de
José Eduardo Moreira dos Santos, residente em Nova York. Indeferida a
realização de perícia sobre anotações constantes nos aparelhos celulares
de Marcelo Bahia Odebrecht, por não se enquadrar como prova própria
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desta fase processual, e de acesso ao material apreendido com André
Gustavo Vieira e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, por se tratar de
material que não compõe prova da acusação (evento 343). 

As informações prestadas pelo escritório de advocacia
Mattos Filho foram anexadas no evento 365.

Em decisão do evento 393, deferiu-se o pedido de
realização de novo interrogatório de Aldemir Bendine. 

Realizada audiência em 16/01/2018, procedeu-se ao
reinterrogatório de Aldemir Bendine, tendo o termo de transcrição sido
acostado no evento 444.

Indeferido o pedido da defesa de Aldemir Bendine de
abertura de novo prazo para apresentação das alegações finais após os
réus colaboradores (evento 441). 

O Ministério Público Federal apresentou alegações finais
(evento 448). Alegou, em síntese: a) ausência de cerceamento de defesa,
uma vez que a defesa de Aldemir Bendine obteve acesso
em 23/08/2017 ao Procedimento Investigatório Criminal nº
1.25.000.001740/2017-95, sendo que, posteriormente, a defesa pôde
examinar os espelhamentos dos aparelhos eletrônicos do réu Antônio
Carlos Vieira da Silva, apreendidos na 26ª Fase da Operação Lava Jato;
b) ausência de cerceamento de defesa, haja vista que foi oportunizado à
defesa de Aldemir Bendine o acesso aos materiais colhidos no interesse
desta ação penal, mesmo aqueles originários da fase pré-processual
(autos nº 5030176-78.2017.4.04.7000 e 5007118-80.2016.4.04.7000); c)
quanto ao Fato 01 (art. 327, §2º do Código Penal), o réu André Gustavo,
em seu interrogatório, reconheceu que solicitou, na qualidade de
interlocutor do então Presidente do Banco do Brasil Aldemir Bendine, a
Fernando Reis vantagem indevida (um percentual sobre o valor das
operações bancárias), em face do Grupo Odebrecht; f) o réu André
Gustavo e as testemunhas Marcela Aparecida Drehmer Andrade e
Antônio Maurício Maurano declararam que inexistiram serviços de
consultoria prestados por André e suas empresas à Odebrecht em
demandas no Banco do Brasil, inclusive especificamente, tendo por
referência o aludido crédito da Odebrecht Agroindustrial; d) André
Gustavo, em encontro com Fernando Reis no dia 23/07/2014 no Hotel
Excelsior no Rio de Janeiro/RJ, solicitou novamente vantagem indevida,
após negativa inicial de Fernando Reis, afirmando 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$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), o que foi objeto de contato
telefônico entre André Gustavo e Fernando Reis no dia seguinte
(24/07/2014); e) Fernando Reis comunicou o referido encontro com
André Gustavo a Marcelo Odebrecht, que registrou em seu Outlook a
anotação "17 vs eficacia", a qual segundo o próprio Marcelo Odebrecht,
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; f) Marcelo Odebrecht e Fernando Reis solicitaram
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um levantamento a seus funcionários sobre a questão dos créditos da
Odebrecht Agroindustrial, os quais concluíram que a tramitação do
processo de liberação do crédito na instituição financeira transcorria
normalmente, sem interferência de Aldemir Bedine, motivo pelo qual
decidiram negar o pedido de vantagem indevida formulado pelo então
Presidente do Banco do Brasil, decisão esta que foi comunicada a André
Gustavo em 16/12/2014 em Brasília/DF; g) quanto aos Fatos 02 e 03
(art. 327, §2º do Código Penal), Aldemir Bendine, na função de
Presidente da Petrobras, e valendo-se do interlocutor e operador
financeiro André Gustavo, solicitou vantagem indevida a Marcelo
Odebrecht e Fernando Reis, no valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete
milhões de reais), em virtude demandas que o Grupo
Odebrecht mantinha na Petrobras, sendo que Marcelo
Odebrecht ofereceu, prometeu e pagou vantagem indevida no importe
de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); h) antes mesmo de Aldemir
Bendine ter assumido o cargo na Petrobras, André Gustavo e Fernando
Reis agendaram uma reunião daquele (Aldemir) com Marcelo
Odebrecht, em 26/01/2015; i) Marcelo Odebrecht escreveu notas
técnicas sobre temas vistos como relevantes para a Odebrecht dentro da
Petrobras e solicitou que sua secretária Darci encaminhasse um e-mail à
assessoria do então Ministro-chefe da Casa Civil Aloísio Mercadante
Oliva, o qual havia sido designado pela então Presidente da República
Dilma Rousseff como interlocutor do governo para cuidar de assuntos
relacionados à Operação Lavajato; j) na reunião entre Aldemir Bedine e
Marcelo Odebrecht, Aldemir estava portando uma pasta verde com o
brasão da Presidência da República, contendo em seu interior as notas
que Marcelo Odebrecht havia encaminhado a Aloizio Mercadante, o que
foi interpretado que Aldemir Bedine seria mandatário do governo
federal para assuntos vinculados à Operação Lavajato; l) no dia
06/02/2015, Aldemir Bendine assumiu a presidência da Petrobras, e
encontrou-se, acompanhado de André Gustavo, com Fernando Reis, no
Hotel Windsor, em 09/02/2015, para tratar da agenda da Odebrecht na
Petrobras, e que nos dias seguintes (12/02/2015, 02/03/2015 e
04/03/2015), André Gustavo, ajustado com Aldemir Bendine, repassou a
Fernando Reis, por meio de mensagens autodestrutivas (no aplicativo de
celular "Wickr") informações internas, privilegiadas e confidenciais da
Petrobras, como a questão do bloqueio cautelar imposto às empresas
investigadas na Operação Lavajato, assunto este que foi objeto de
sucessivas reuniões; m) a solicitação da vantagem indevida deu-se por
meio da 'senha' "rolagem da dívida da Agroindustrial", em reunião entre
Aldemir Bendine e Marcelo Odebrecht na data de 18/05/2015, a qual já
havia sido acertada entre André Gustavo, Fernando Reis e Marcelo
Odebrecht, tendo Marcelo Odebrecht refletido e decidido que atenderia
aos interesses de Aldemir Bendine, para manter canal de comunicação,
evitar represálias e preservar os interesses empresariais na estatal; n) o
pagamento da vantagem indevida a Aldemir Bendine, operacionalizado
pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, 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; o) Aldemir
Bendine manteve com André Gustavo uma conta-corrente de propina,
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cujos valores eram utilizados na medida em que surgiam necessidades
do então Presidente da Petrobras e de sua família, tendo parte dos
valores sido entregue ao beneficiário final Aldemir Bendine em
encontros pessoais (um deles em 29/06/2015, no aeroporto de
Congonhas [R$ 350 mil], e outro no dia 10/08/2015 [R$ 600 mil], no
restaurante Roma em São Paulo/SP) entre este e André Gustavo; p)
André Gustavo efetuou o pagamento de hospedagem, por meio da
empresa Circus Turismo, no valor de US$ 9.854,00 em benefício de
Aldemir Bendine, em uma viagem por este realizada aos Estados
Unidos, no período entre 22/12/2015 e 04/01/2016, e efetuou outro
pagamento de US$ 10.000,00 pela prestação de serviços de transporte
de Aldemir Bendine e de sua família durante a estadia em Nova Iorque,
além de arcar com despesas extras de Aldemir Bendine do Resort
Nannai, em Pernambuco (o que foi confirmado pelo corréu Antônio
Carlos Vieira da Silva Júnior); q) os réus devem ser condenados pelos
crimes de corrupção e de lavagem de ativos, à vista que, a exemplo do
caso concreto, 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; r)
conforme depoimentos das testemunhas Hilberto Silva e Fernando
Migliaccio, o departamento de propinas da Odebrecht, chamado
de Setor de Operações Estruturadas, foi concebido 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; s) 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; t) os recursos pagos a Aldemir Bendine
(apelidado de "Cobra") foram extraídos da conta de codinome
"Paulistinha", titularizada por Álvaro Novis, que, a mando de Fernando
Reis e Marcelo Odebrecht, efetuou três pagamentos de R$ 1.000.000,00
nos dias 17/06/2015 (com a senha Oceano), 24/06/2015 (com a senha
Rio) e 01/07/2015 (com a senha Lagoa); u) a pedido do operador André
Gustavo, Marcelo Casimiro compareceu na Rua Sampaio Viana, nº 180,
apartamento 43, em São Paulo/SP, para receber a vantagem indevida; v)
entre 14/03/2017 e 06/04/2017, André Gustavo e Aldemir
Bendine 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; w) 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; x) 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
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investigações e criando risco concreto à instrução do processo. Pugnou
pela absolvição de Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, por inexistir
elementos probatórios a respeito da efetiva participação do réu no
esquema delitivo do então Presidente da Petrobras e de seu operador
financeiro, tendo apenas cedido o seu apartamento ao irmão André
Gustavo. No tocante à dosimetria, requereu: i) sejam valoradas
negativamente as vetoriais culpabilidade, motivo, personalidade e
conduta social para os réus Aldemir Bendine, André Gustavo, Marcelo
Odebrecht e Álvaro Novis; ii) sejam valoradas as circunstâncias dos
crimes contra Aldemir Bendine, André Gustavo, Marcelo Odebrecht,
Fernando Reis e Álvaro Novis, uma vez que os delitos teriam sido
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; iii)
seja valorada negativamente a vetorial consequências,
porquanto evidente que a danosidade decorrente das ações delituosas
perpetradas pelos denunciados extrapolam os contornos típicos, bem
como alarmam sobremaneira a sociedade, irradiando resultados
significativos; iv) seja aplicada a agravante do art. 62, inciso I do
Código Penal ao réu Aldemir Bendine; v) a aplicação da causa de
aumento do art. 327, §2º do Código Penal ao réu Aldemir Bendine; vi)
seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 14 da Lei nº
9.807/1999, no patamar mínimo de 1/3, ao réu André Gustavo, em
virtude do auxílio prestado à apuração dos crimes objeto da acusação.
Pleiteou a decretação do perdimento do produto do crime, ou do seu
equivalente, no valor total de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), e
o arbitramento do dano mínimo no montante de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), a ser revertido em favor da Petrobras, com base no
artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal (evento 448). No
evento 449, o MPF requereu sejam dimensionadas as penas
eventualmente impostas aos acusados Marcelo Odebrecht, Fernando
Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Álvaro José Galliez Novis
dentro dos limites previstos nos respectivos acordos de colaboração
homologados pelos tribunais superiores. 

A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, ratificou as
alegações finais do Ministério Público Federal, reiterando o pedido para
que os bens e valores provenientes do crime apreendidos sejam
revertidos em favor da empresa estatal (evento 451).

Marcelo Bahia Odebrecht narrou que, somente após a
progressão de regime, o colaborador obteve pleno acesso ao conteúdo de
seu computador e pôde realizar buscas por elementos de corroboração
dos fatos relatados no acordo. Juntou e-mails pertinentes ao pagamento
de vantagem indevida a Aldemir Bendine (evento 459). 

Em decisão do evento 462, pontuou-se que, como os
documentos acostados no evento 459 não possuem caráter conclusivo e
que remanesce prazo para a apresentação das alegações finais pelas
defesas, foi estendido o prazo das alegações finais em cinco dias,
vencendo-se em 26/02/2018.
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Álvaro José Galiez Novis apresentou alegações finais no
evento 472. Argumentou, em síntese, que não deveria ser condenado
pelo crime de lavagem de capitais, por ausência de dolo, pois apenas
atuou a mando da Odebrecht, pelo sistema Drousys, desconhecendo as
circunstâncias do crime antecedente e o beneficiário final das quantias
pagas. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de perdão ou a fixação
da pena no patamar mínimo, considerando a sua qualidade de réu
colaborador.  

André Gustavo Vieira da Silva apresentou alegações finais
no evento 473. Argumentou, em síntese: a) após a decretação da prisão
temporária, na primeira oportunidade que pôde se pronunciar, restou
clara a vontade de colaborar com a justiça, independente das tratativas
de acordo de colaboração premiada; b) a imputação do delito de
lavagem de capitais deve ser considerada exaurimento do crime de
corrupção passiva; c) não deve ser condenado pelo crime de embaraço
às investigações, porquanto apresentou pedido de desistência da PET nº
6.646 antes do julgamento do agravo e, na primeira oportunidade,
esclareceu como havia se dado a conduta delituosa; d) deve ser
reconhecida a participação de menor importância (art. 29, §1º do Código
Penal); e) deve ser aplicada a atenuante da confissão concomitantemente
com a causa de diminuição de pena do art. 14 da Lei nº 9.807/1999 (em
2/3); f) deve ser decretado apenas o perdimento do produto e proveito
dos crimes, já contemplados no bloqueio judicial inicial, abatidos os
valores pagos a título de tributo; g) deve ser concedido o perdão judicial,
reconhecendo-se a sua colaboração efetiva, bem como a revogação da
prisão preventiva (evento 473).

Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior apresentou
alegações finais. Pugnou por sua absolvição, aduzindo estar provado que
ele não concorreu para as infrações penais, com fulcro no artigo 386, IV
do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, por não existir
prova de que o réu concorreu para as infrações penais, nos moldes do
artigo 386, inciso V do CPP (evento 474). 

Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis apresentou
alegações finais. Argumentou que: a) colaborou efetivamente para o
desvendamento das condutas delituosas; b) não há falar em crime de
corrupção, mas sim de concussão, pois Aldemir Bendine e André
Gustavo teriam exigido, e não solicitado, vantagem indevida;
c) dirigindo-se a conduta do réu e de Marcelo Odebrecht para evitar a
prática de ilegalidades contra o Grupo Odebrecht e como forma de
acatar a advertência do André Gustavo, não há que se falar na prática de
corrupção e, portanto, de lavagem de ativos, mas, no máximo, de
exaurimento do crime de concussão ou de corrupção; d) o acusado
praticou conduta mediante coação moral irresistível; e) não foi
demonstrada de forma concreta a participação do acusado na formação
dos valores que irrigavam o setor de operações estruturadas; f) não deve
haver condenação pela prática de três crimes de lavagem de capitais,
pois a operacionalização dos pagamentos, em três parcelas, decorreu de
decisão exclusiva do setor de operações estruturadas. Pugnou pela:
i) adequação típica dos fatos narrados, para que os qualifique como de
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corrupção passiva relativamente ao Fato 1 – sem incidência de
corrupção ativa –, e de concussão, no que atine ao Fato 2; ii) absolvição
do crime de lavagem de capitais, por inadequação típica; iii) concessão
de perdão judicial, com fulcro no artigo 4º da Lei nº 12.850/2013, por
ter colaborado para a elucidação dos fatos, a identificação dos demais
coautores e partícipes, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão
de tarefas, a recuperação do proveito das infrações penais, bem como
para a prevenção de infrações penais; iv) pelo princípio da
eventualidade, a fixação das penas no patamar mínimo, com a aplicação
das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas "c" e "d" do
Código Penal; v) limitação na cominação das sanções patrimoniais,
observando-se as cláusulas do acordo de colaboração (evento 475).

Aldemir Bendine apresentou alegações finais pugnando
por sua absolvição. Preliminarmente, suscitou: a) incompetência desta
13ª Vara para o processamento e julgamento do feito, alegando inexistir
conexão entre os fatos objeto da denúncia e aqueles que se referem à
Operação Lavajato; b) inépcia da denúncia no tocante ao Fato 06,
porquanto não se poderia compreender, a partir da narrativa constante da
denúncia, como, de que maneira, a retificação da DIRPF do corréu
André Gustavo poderia constituir disponibilidade de valores com
aparência de origem lícita para Aldemir Bendine; c) cerceamento de
defesa em razão da falta de acesso ao material eletrônico apreendido
com os corréus André Gustavo e Antônio Calos; d) cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento do pedido de expedição de ofício à
Petrobras e oitiva de funcionários da estatal; e) cerceamento de defesa
em virtude do indeferimento da oitiva de José Eduardo Moreira dos
Santos; f) cerceamento de defesa em razão do indeferimento da
realização de exame pericial em arquivos eletrônicos do corréu Marcelo
Odebrecht; f) cerceamento de defesa decorrente da ausência de
entrevista pessoal e reservada (sem a mediação do interfone existente no
Complexo Médico Penal e sem as barreiras físicas do parlatório) dos
advogados com o acusado; g) nulidade em razão do indeferimento do
pedido de que fosse garantido ao réu direito de apresentar seus
memoriais finais após os corréus colaboradores. No mérito, sustentou
que: i) é funcionário de carreira do Bando Brasil, desde 1982, não tendo
sido nomeado presidente da instituição por ingerência política, mas por
mérito; ii) quanto ao Fato 01, restou demonstrado que a concessão de
crédito no Banco do Brasil é pautada em critérios técnicos, de modo
que figura-se inverossímil o pedido de vantagem indevida, tendo o
corréu André Gustavo usado a relação com Aldemir Bendine para dela
se aproveitar criminosamente "vendendo fumaça" à sua revelia, em
evidente prática do crime de tráfico de influência (art. 332 do Código
Penal); ii) nunca foi afirmado que o corréu André Gustavo prestou
consultoria técnica à Odebrecht, mas apenas atuou como profissional de
relações públicas, serviço afeto à sua área de atuação; iii) relativamente
ao Fato 02, o MPF alterou a imputação para dizer que, em vez ter
solicitado vantagem indevida diretamente, o acusado fez a solicitação
por meio do corréu André Gustavo; iv) André Gustavo mudou a sua
versão dos fatos para incriminar Aldemir Bendine em confessada
tentativa de obter um acordo de colaboração premiada; v) André
Gustavo orquestrou estratagema para fazer o corréu Fernando crer que
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ele supostamente falava em nome de Aldemir Bendine; vi) não procede
a premissa de que, em janeiro de 2015, Aldemir Bendine e André
Gustavo, já cientes que o primeiro assumiria o cargo de Presidente da
Petrobras, vislumbraram nova oportunidade para solicitação de
vantagens indevidas do Grupo Odebrecht; vii) a testemunha
Dilma Rousseff narrou que a indicação de Aldemir Bendine foi feita na
mesma semana da data da posse (06/02/2015), e a testemunha Graça
Foster relatou que não sabia quem lhe sucederia no cargo de Presidente
da Petrobras; viii) os corréus Marcelo Odebrecht e Fernando Reis
disseram, nos respectivos interrogatórios, que não sabiam, na reunião
realizada em 26/01/2015, que Aldemir seria indicado para a presidência
da Petrobras; ix) a testemunha Alexandre Abreu afirmou que somente
soube da indicação de Aldemir Bendine para o comando da Petrobras
em 3 ou 4 de fevereiro/2015 por meio do próprio, sendo que, na
oportunidade em que lhe contou, o réu afirmou que havia sido
convidado naquele mesmo dia; x) os temas abordados na reunião do dia
26/01, referentes aos efeitos da Operação Lavajato sobre a saúde
financeira das empreiteiras, eram de conhecimento público e
despertavam atenção do Banco do Brasil e demais instituições
financeiras; xi) o simples fato de o acusado usar o aplicativo Wickr,
ainda que as mensagens fossem programadas para serem destruídas em
seguida, não significa que ele repassava informações internas,
privilegiadas e confidenciais da Petrobras para o corréu André Gustavo,
e que os prints de tela militam em desfavor da tese ministerial,
revelando que nada escuso foi tratado; xii) o assuntos tratados entre
Aldemir Bendine e os corréus Marcelo e Fernando no escritório de
advocacia Mattos Filho eram legítimos e de interesse tanto da Petrobras
quanto do grupo Odebrecht; xiii) a anotação do corréu Marcelo
Odebrecht ("17 vs eficácia") não serve de prova de corroboração idônea;
xiv) o subtítulo "Am" não seria abreviatura de "amigo do Fernando",
conforme alegado pelo corréu Marcelo Odebrecht, pois, ao se referir ao
acusado, Marcelo fazia menção ao termo "Dida", apelido de Aldemir
Bendine; xv) o bloqueio cautelar era um tema recorrente nas discussões
havidas no âmbito da Diretoria e no Conselho de Administração da
Petrobras, objetivando evitar problemas de fornecimento e atrasos e
obras e projetos; xvi) a solicitação do parecer do departamento jurídico
não caracteriza qualquer irregularidade ou ilícito e muito menos não
serve como prova de corroboração da colaboração de Marcelo e
Fernando; xvii) no curso da gestão de Aldemir Bendine, foi cancelado
contrato de afretamento da plataforma ODN Tay com a Odebrecht Óleo
e Gás, fato este que contraria a tese acusatória de que o réu estivesse
alinhado com os corréus colaboradores para favorecer o seu grupo
empresarial; xviii) houve a renovação do contrato de compra de nafta
entre a Petrobras e a Braskem, com reajuste dos preços anteriormente
praticados, em desfavor dos interesses da Odebrecht; xix) a testemunha
Jorge Celestino afirmou que Aldemir Bendine não ingeriu na Petrobras
para favorecer a Odebrecht; xx) a mencionada senha para o recebimento
da vantagem indevida, relacionada à operação de crédito da Odebrecht
Agroindustrial, tratou-se de mais uma artimanha do corréu André
Gustavo para receber dinheiro da Odebrecht sem o conhecimento de
Adelmir Bendine; xxi) ninguém presenciou as supostas entregas de
valores em espécie para Aldemir Bendine; xxii) não ficam esclarecidos
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os detalhes do alegado encontro no dia 29/06/2015, data em que André
Gustavo e Aldemir Bendine teriam realizado viagens áreas a partir do
aeroporto de Congonhas, tendo o réu afirmado que, à época, não dirigia
veículos e se locomovia com carro e motorista oficiais disponibilizados
pela Petrobras; xxiii) a versão do corréu André Gustavo quanto a esse
repasse de R$ 350 mil afronta a lógica porque Aldemir viajou no mesmo
dia, conforme documento emitido às 13h10min, o que conflita com a
narrativa de que o réu o apanhou no restaurante Fogo de Chão após lá
ter almoçado e o deixado no aeroporto minutos depois; xxiv) inexistem
provas sobre a alegada entrega de dinheiro (R$ 600 mil) no restaurante
Roma, tendo o corréu colaborador Fernando afirmado que nada viu
sobre esse fato; xxv) o patrimônio de Aldemir Bendine é compatível
com os seus salários e não houve apreensão de qualquer quantia em
dinheiro quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão
em seus endereços; xxvi) André Gustavo apenas ajudou o réu com a
reserva dos hotéis em Nova Iorque e em Porto de Galinhas/PE;
xxvii) houve excesso de acusação, pois, em tese, os fatos narrados na
denúncia (Fato 01 e 02) tratam-se de fato único; xxvii) atipicidade da
imputação de lavagem de dinheiro, eis que o recebimento de valores em
espécie, sem qualquer justificativa, não teria o condão de dar aparência
de licitude a esses valores; xxviii) Marcelo Casemiro serviu como mero
portador de André Gustavo; xxix) a interposição de terceira pessoa para
o alegado recebimento da vantagem indevida representa, na pior das
hipóteses, o momento consumativo para o crime do art. 317 do CP;
xxx) a inexistência de vínculo associativo necessário para a
caracterização do crime de pertinência a organização criminosa, haja
vista que a denúncia narrou um único ato de corrupção passiva atrelado
ao Banco do Brasil (evento 476). 

Marcelo Bahia Odebrecht apresentou alegações finais.
Reafirmou os termos do seu interrogatório judicial, aduzindo que
inexistiram os serviços de consultoria por parte do corréu André
Gustavo; e que somente começou a pensar seriamente sobre
pagar vantagem indevida quando Adelmir Bendine se colocou como
interlocutor do governo para tratar de problemas derivados da Operação
Lavajato, demonstrando que tinha conhecimento das questões que
Marcelo Odebrecht havia legado para a então Presidente da República
Dilma Rousseff e ao então ministro Aloizio Mercadante. Discorreu que
procurou "evidências irrefutáveis" sobre o achaque de Aldemir Bendine
via André Gustavo. Pontuou que, conforme relatado pela testemunha
Roberto Lopes Pontes Simões, a empresa Odebrecht Óleo e Gás tinha
especial interesse em revisar o bloqueio econômico imposto ao Grupo
Odebrecht, porquanto era extremamente danoso para a companhia, já
que quase 100% da sua receita vinha da Petrobras; e que as
testemunhas Newton Sérgio de Souza e Maurício Roberto de Carvalho
Ferro também narraram as preocupações dentro do Grupo
Odebrecht que esse bloqueio econômico provocou. Destacou que a
disposição de Aldemir Bendine em retirar a Odebrecht Óleo e Gás da
lista de empresas do bloqueio econômico está registrada nos e-mails
enviados entre os executivos da Odebrecht. Pugnou: a) quanto ao delito
de corrupção ativa, pela aplicação dos benefícios do acordo de
colaboração em grau máximo; b) pelo reconhecimento de que, em caso
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de condenação por lavagem de capitais, houve a prática de crime único,
aplicando-se os benefícios avençados no acordo de colaboração (evento
477). 

Proferida sentença no evento 481, em 07/03/2018. Antônio
Carlos Vieira da Silva Júnior foi absolvido de todas as imputações, por
falta de prova suficiente para condenação (art. 386, VII, do CPP).
Aldemir Bendine e André Gustavo Vieira da Silva foram absolvidos da
imputação de pertinência a organização criminosa por inadequação
típica e de embaraço à investigação de organização criminosa por
inadequação típica e porque o uso de documento falso  foi reputado
absorvido pelo delito de lavagem de capitais. Aldemir Bendine e André
Gustavo Vieira da Silva restaram condenados por um crime de
corrupção passiva pela solicitação e recebimento de três milhões de
reais pelo Grupo Odebrecht como vantagem indevida em razão do cargo
de Presidente do Banco do Brasil e de Presidente da Petrobrás (art. 317
do CP); e por um crime de lavagem de dinheiro pela ocultação e
dissimulação do produto do crime de corrupção (art. 1º, caput, inciso V,
da Lei nº 9.613/1998), em concurso material. As penas foram fixadas
para Aldemir Bendine em 11 anos de reclusão (6 anos para o crime de
corrupção passiva e 5 anos para o delito de lavagem de capitais) e 260
dias-multa, no valor unitário de 5 salários mínimos ao tempo delitivo
(150 dias-multa - 18/05/2015, e 110 dias-multa - 18/04/2017). As penas
foram fixadas para André Gustavo em 6 anos, 6 meses e 20 dias (3 anos,
6 meses e 20 dias para o crime de corrupção passiva, e 3 anos para o
crime de lavagem de capitais) e 55 dias-multa no valor unitário de 5
salários mínimos ao tempo delitivo (45 dias multa em 18/05/2015 e 10
dias em 1804/2017). Marcelo Bahia Odebrecht e Fernando Luiz Ayres
da Cunha Santos Reis foram condenados por um crime de corrupção
ativa pelo pagamento de três milhões de reais como vantagem indevida
a Aldemir Bendine em razão do cargo dele de Presidente da Petrobrás
(art. 317 do CP); e por um crime de lavagem de dinheiro pela ocultação
e dissimulação do produto do crime de corrupção (art. 1º, caput, inciso
V, da Lei nº 9.613/1998). As penas foram fixadas para Marcelo
Odebrecht em 10 anos e 6 meses de reclusão (5 anos para o crime de
corrupção ativa, e 5 anos e 6 meses para o delito de lavagem de capitais)
e 215 dias-multa no valor unitário de 5 salários mínimos vigentes ao
tempo do fato delitivo (115 dias-multa em 18/05/2015 e 110 dias-multa
em 18/04/2017). As penas foram fixadas para Fernando Luiz Ayres da
Cunha Santos Reis em 8 anos e 6 meses de reclusão (4 anos para o
crime de corrupção ativa, e 4 anos e 6 meses para o delito de lavagem de
capitais) e 140 dias-multa (80 dias-multa para o crime de corrupção
ativa e 60 dias-multa para o delito de lavagem de capitais). Álvaro José
Galliez Novis foi condenado por um crime de lavagem de dinheiro pela
ocultação e dissimulação do produto do crime de corrupção (art. 1º,
caput, inciso V, da Lei nº 9.613/1998), às penas de 4 anos e 6 meses de
reclusão e 60 dias-multa no valor unitário de 5 salários mínimos
vigentes em 18/04/2017. As penas de Álvaro José Galliez
Novis, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Marcelo Bahia
Odebrecht foram substituídas nos termos dos respectivos acordos de
colaboração premiada. Não foi fixado o valor devido a título de
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reparação de danos decorrentes dos crimes sob o fundamento de que não
houve a efetiva prática de ato de ofício desfavorável à Petrobras ou ao
Banco do Brasil. 

André Gustavo Vieira da Silva interpôs apelação no evento
509. 

Aldemir Bendine opôs embargos de declaração no evento
511.

Os embargos de declaração foram recebidos e dado-lhes
provimento unicamente para esclarecer que o confisco de bens
equivalente a  R$ 3.000.000,00 (art. 91, II, "b", do CP) deveria recair
sobre todos os ativos de André Gustavo Vieira da Silva, e o restante
necessário a perfazer os três milhões de reais, corrigidos e com juros,
será confiscado das contas de Aldemir Bendine (evento 514).

Aldemir Bendine interpôs apelação no evento 516. 

Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis interpôs
apelação no evento 520.

Marcelo Bahia Odebrecht renunciou ao prazo para
interposição de recurso (evento 518).

Álvaro José Galiez Novis interpôs apelação no evento
525. 

O Ministério Público Federal interpôs apelação no evento
527.

Recebidas as apelações (evento 531), foram apresentadas
as razões de apelação do MPF (evento 544). 

A Petrobras ratificou as razões de apelação do MPF
(evento 545).

As defesas de Álvaro José Novis Galliez, Fernando Luiz
Ayres da Cunha Reis, André Gustavo Vieira da Silva, Aldemir
Bendine e Marcelo Bahia Odebrecht apresentam contrarrazões ao
recurso do Ministério Público Federal (eventos 564 a 568).

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal
para julgamento das apelações em 10/05/2018.

Em sessão de julgamento ocorrida em 19/06/2019, a 8ª
Turma do Tribunal Regional Federal decidiu, por unanimidade, solver
questão de ordem para suspender a ação penal e respectivo prazo
prescricional em relação ao acusado Marcelo Odebrecht, cindir o feito
quanto a ele, remeter os autos cindidos à origem e julgar prejudicado,
por ora, o exame do recurso do Ministério Público Federal quanto às
penas a ele aplicadas; por maioria, vencido no ponto o Des. Federal
Victor dos Santos Laus, conceder de ofício ordem de habeas corpus



12/05/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701589203360355140701723874630&evento=811… 18/130

para afastar a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal da
pena de Andre Gustavo; por maioria, parcialmente vencido o Relator,
dar parcial provimento à apelação ministerial para considerar a vetorial
consequências do delito na aplicação da pena dos réus quanto a todos os
delitos e condenar os réus à reparação do dano; por unanimidade, dar
parcial provimento à apelação de Aldemir Bendine para absolvê-lo da
prática do delito de lavagem de dinheiro e negar provimento à apelação
de Andre Gustavo; por maioria, vencido no ponto o Relator, dar parcial
provimento ao apelo da Fernando Reis ampliando-se os efeitos ao
corréu Álvaro Novis; e, por unanimidade, dar parcial provimento à
apelação da assistente de acusação para condenar os réus a reparar o
dano e para que incidam os juros moratórios sobre o valor fixado a esse
título. As sanções foram assim fixadas: a) para Aldemir Bendine, em 06
anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de
170  (cento e setenta) dias-multa no valor individual de 05 (cinco)
salários mínimos; b) para André Gustavo Vieira da Silva, em 05 anos,
09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida
de 40 dias-multa no valor individual de 05 salários mínimos; c) para
Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis, em 04 anos e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida de 82 dias-multa no
valor individual de 05 salários mínimos, substituídas pelas do acordo de
colaboração premiada.

Operou-se o trânsito em julgado do acórdão condenatório
para o Ministério Público Federal em 31/07/2019 (eventos 90 e 97 dos
autos de apelação).

Aldemir Bendine, no evento 113 dos autos de apelação,
informou que  2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 157.627, em 27.8.2019,
anulou a sentença condenatória, bem como os atos processuais
subsequentes, assegurando ao paciente o direito de oferecer novamente
seus memoriais escritos após o decurso do prazo oferecido aos demais
réus colaboradores, nos termos do voto divergente do Ministro Ricardo
Lewandowski, redator para o acórdão, vencido o Ministro Relator Edson
Fachin.

Os autos foram devolvidos a este Juízo em 09/10/2019
(evento 590).

Em decisão do evento 594, suspendeu-se a presente ação
penal em relação aos acusados colaboradores Marcelo Bahia
Odebrecht e Álvaro José Galliez Novis, nos termos dos respectivos
acordos de colaboração. Determinou-se o prosseguimento do feito em
relação a Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis porque, a despeito
de ter celebrado acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-
Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, não
implementou os requisitos à fruição do benefício previsto na Cláusula 5ª
do seu acordo. Considerando o quanto decidido pelo STF no AgRg no
HC nº 157.627 e a situação sui generis do acusado André Gustavo
Vieira da Silva, determinou-se a sua intimação para que
complementasse as suas alegações finais antes dos demais réus. Quanto
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a Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, frisou-se que, como a nova
sentença poderia ensejar absolvição com fundamento mais favorável,
deve o acusado ser submetido a novo julgamento.

André Gustavo Vieira da Silva complementou as suas
alegações finais. Preliminarmente, requereu a oportunidade de se
manifestar no mesmo tempo processual do corréu Aldemir Bendine.
Alegou, em resumo: a) que efetivamente colaborou para os fatos
relatados na denúncia, tendo inclusive desistido de recursos,
testemunhas de defesa e aportado documentos aos autos, a fim de
comprovar a veracidade da sua versão; b) as suas declarações em sede
de interrogatório judicial estão em harmonia com os relatos dos réus
colaboradores e serviram para esclarecer os detalhes dos fatos
delituosos, até então desconhecidos pelo MPF; c) o reconhecimento da
colaboração resultou em redução de pena em patamar aquém do
pretendido; d) seria cabível a aplicação da Súmula nº 696 ao presente
caso, para que o acusado logre a celebração de acordo de colaboração;
e) apenas o Fato 04 deve ser readequado à jurisprudência majoritária,
para reconhecer que o recebimento de dinheiro derivado de corrupção,
ainda que clandestino, integraria o delito antecedente, de modo que é
necessária, para a configuração do crime de lavagem de ativos, a prática
de atos distintos e posteriores à disponibilidade sobre o produto do
crime antecedente; e) o delito de embaraço a investigação (art. 2º da Lei
nº 12.850/2013) é crime material, exigindo a ocorrência de resultado, o
que não se verifica no caso concreto, pois o réu desistiu do pedido
formulado na Petição nº 6.646 e reconheceu a falsidade das notas fiscais
juntadas naqueles autos, atraindo, portanto, a causa de diminuição da
tentativa (art. 17 do CP); f) faz jus à redução da pena com fundamento
no art. 29, §1º do Código Penal (participação de menor importância); g)
deve ser aplicada a atenuante da confissão cumulativamente com a
causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999; h) não
haveria reparação de danos a ser realizada, à vista da ausência de dano
real; i) os danos oriundos da conduta criminosa já foram ressarcidos por
intermédio do acordo de leniência celebrado entre a Odebrecht e a
Advocacia Geral da União. Requereu: i) o afastamento da causa de
aumento do art. 327, §2º do Código Penal; ii) seja reconhecido como
mero exaurimento do crime de corrupção passiva o Fato 04 da denúncia;
iii) seja reconhecida a atenuante da confissão para todos os crimes; iv) a
fixação das penas no patamar mínimo legal; v) a aplicação das causas de
diminuição de pena do art. 29, §1º do CP e do art. 14 da Lei nº
9.807/1999; vi) absolvição do delito do art. 2º, §1º da Lei nº
12.850/1999; vii) o afastamento da obrigação de reparar os danos; viii) a
restituição de todos os bens apreendidos nos autos de busca e apreensão
considerando o encerramento da instrução (evento 608). 

Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior ratificou as suas
alegações finais. Argumentou, em síntese, que a solução processual
adequada é um juízo de certeza de sua não participação nos fatos,
pugnando por sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso IV do CPP
(evento 613). 
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Aldemir Bendine complementou as suas alegações finais,
pugnando por sua absolvição. Reiterou as questões preliminares
arguidas no memorial do evento 476. Argumentou que este Juízo está
limitado aos termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região no julgamento das apelações (condenação por um
único crime de corrupção), sob pena de configuração de reformatio in
pejus indireta. No mérito, aduziu que: a) falta credibilidade à versão
apresentada pelo corréu André Gustavo, fabricada para tentar, sem êxito,
entabular acordo de colaboração premiada com o MPF; b) André
Gustavo não apresentou qualquer elemento do alegado envolvimento de
Aldemir Bendine na suposta solicitação de vantagem indevida; c) os
próprios colaboradores Marcelo e Fernando manifestaram sua
desconfiança com relação à veracidade dos pedidos de vantagem
indevida realizados por André; d) a testemunha Alexandre Corrêa Abreu
esclareceu que Aldemir Bendine não pediu qualquer tipo de
favorecimento para o corréu André Gustavo; e) ao contrário do corréu
André Gustavo que muda seu discurso a cada momento na busca de
benefícios próprios, as declarações de Aldemir Bendine são sempre
coesas; f) a relação entre Aldemir Bendine e André Gustavo era de
network, mas não de amizade; g) inexiste verossimilhança na imputação
do crime de corrupção passiva atrelada à operação de crédito pleiteada
pela Odebrecht Agroindustrial no Banco do Brasil, à medida que os
corréus colabores Marcelo e Fernando destacaram que sequer tinham a
expectativa de que Aldemir pudesse, de qualquer modo, ter influenciado
nessa operação; h) as testemunhas Marcela Drehmer, Alexandre
Correa Abreu e Antônio Maurício Maurano declararam que são
sabedores de que a referida operação de crédito estava nas mãos de
instância técnica do banco; i) se Aldemir Bendine estivesse envolvido
em solicitação de vantagem indevida, seria de se esperar que tivesse
criado algum entrave para a operação de crédito em razão do não
pagamento de qualquer valor para viabilizar o seu recebimento, o que
não ocorreu; j) o pedido de vantagem indevida só poderia ter partido de
alguém que não conhece os trâmites usuais do Banco do Brasil; l)
Marcelo e Fernando narraram que todas as conversas com Aldemir
Bendine giraram em torno de temas legítimos e atos lícitos e que jamais
trataram com ele sobre vantagem indevida; m) Aldemir Bendine, desde
a fase de inquérito policial, explicou o contexto em que se deu a
participação do corréu André Gustavo no agendamento da reunião,
tendo André Gustavo se apresentado como contratado pela Odebrecht
para a prestação de serviços de relações públicas devido a desgastes
entre Marcelo Odebrecht e Aldemir Bendine no passado em razão da
negativa do Banco do Brasil em financiar a construção da Arena
Itaquera; n) André Gustavo é renomado profissional da área de
comunicação, de muitas relações nos meios empresariais e político, em
relação a quem, ao menos à época, não pairava qualquer suspeita; o)
André Gustavo não participou da reunião entre Aldemir Bendine e
Fernando Reis em janeiro de 2015, nem dos encontros havidos no
escritório de advocacia Mattos Filho; p) as circunstâncias invocadas
levam a crer que André Gustavo agiu à revelia do acusado quando pediu
vantagens indevidas a Fernando, tendo mentido em juízo para obter um
acordo de colaboração. Reafirmou os argumentos expostos no memorial
do evento 476, pontuando que inexistem elementos de corroboração
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suficientes para a condenação. Argumentou ser inviável o arbitramento
de dano mínimo a ser reparado, pois não há provas de que os valores das
vantagens indevidas objeto desta ação penal tenham origem no
sistêmico esquema delitivo implantado na Petrobras para a prática de
crimes de corrupção, organização criminosa, fraude a licitações, de
modo que eventual recebimento de valor pela Petrobras configuraria
enriquecimento sem causa (evento 614).

Os autos foram registrados para sentença.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das Preliminares 

II.1.1. Pela Defesa de Aldemir Bendine

II.1.1.1. Da competência

A defesa de Aldemir Bendine questionou a competência
territorial deste Juízo, requerendo a remessa destes autos para a
Subseção Judiciária de São Paulo/SP. 

A competência deste Juízo foi examinada em decisão
proferida nos autos de exceção de incompetência nº 5039118-
02.2017.4.04.7000 e 5038755-15.2017.4.04.7000, que rejeitou as
exceções de incompetência arguidas pelas Defesas de Aldemir Bendine
e André Gustavo Vieira da Silva: 

Trata-se de crime de corrupção que teria envolvido o Grupo
Odebrecht e a Petrobrás, ambas empresas investigadas na Operação
Lavajato.

A assim denominada Operação Lavajato abrange a apuração de um
grande esquema criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem de
dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras
cujo acionista majoritário e controlador é a União Federal.

As diversas ações penais, inquéritos e processos envolvem a
apuração de diversos crimes, como de cartel, ajuste fraudulento de
licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

As propinas seriam pagas a agentes da Petrobrás, mas também
parcela aos agentes ou partidos políticos que lhes davam
sustentação.

Entre eles, intermediadores, encarregados de repasses, muitas vezes
por meio subreptícios.

Envolvem diversos crimes federais, como corrupção e lavagem de
dinheiro transnacionais, incidindo os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil de prevenir esses crimes, e como pagamentos a
agentes públicos federais, como parlamentares federais. É muito
difícil, no atual momento, negar a vinculação entre todos esses casos
que compõem o esquema criminoso que vitimou a Petrobrás.
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O próprio cartel das empreiteiras e o ajuste fraudulento de licitações,
que compreende necessariamente empreitada coletiva, teria sua
apuração inviabilizada se houvesse a dispersão dos processos e das
provas em todo o território nacional.

Mecanismos comuns de pagamento de propina e de lavagem de
dinheiro foram utilizados nesses casos.

Ilustrativamente, considerando os casos já julgados, restou provado,
por exemplo, nas ação penais 5036528-23.2015.4.04.7000 e
5054932-88.2016.4.04.7000, que o Grupo Odebrecht mantinha um
departamento específico encarregado de realizar pagamentos
subreptícios a agentes públicos, o assim denominado Setor de
Operações Estruturadas. O primeiro caso citado envolve pagamentos
de propina em contas secretas no exterior utilizadas por executivos
da Petrobras. O segundo caso envolve pagamentos de propinas em
conta secreta no exterior de prestador de serviços de marketing
eleitoral a conhecido partido político.

No caso presente, nos termos da imputação, utilizado o mesmo Setor
de Operações Estruturadas para os pagamentos.

Oportuno lembrar que a própria descoberta do Setor de Operações
Estruturadas do Odebrecht ocorreu em processos em trâmite neste
Juízo, especialmente nos de n.os 5010479-08.2016.4.04.7000 e
5003682-16.2016.4.04.7000.

Há outros processos em trâmite perante este Juízo e que envolvem
pagamentos a executivos da Petrobrás pelo Setor de Operações
Estruturadas do Grupo Odebrecht, como o processo 5040688-
23.2017.4.04.7000.

Então tem-se por objeto da ação penal o pagamento de propina por
empreiteira envolvida na Operação Lavajato a executivo da
Petrobrás e ainda pelo Setor de Operações Estruturadas também
utilizado para efetuar pagamento de propinas a outros agentes da
Petrobrás e que constituem objeto de processsos já julgados ou em
trâmite perante este Juízo.

Os elementos de vinculação são, portanto, vários e óbvios e o
conjunto probatório comum, com o que o reconhecimento da conexão
e continência entre os casos, bem como eventualmente a continuidade
delitiva, com a consequente reunião dos processos, é medida
necessária para evitar dispersão de provas e julgamentos
contraditórios.

O próprio Egrégio Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente
enviado a este Juízo processos relativos a esse esquema criminoso
que vitimou a Petrobrás em decorrência de desmembramentos de
investigações perante ele instauradas, bem como provas colhidas a
respeito dele.

Isso ocorreu, por exemplo, com as provas resultantes dos acordos de
colaboração de Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Nestor Cuñat
Cerveró, Ricardo Ribeiro Pessoa, dos executivos da Andrade
Gutierrez e, mais recentemente, dos executivos do Grupo Odebrecht.

Diversos inquéritos ou processos envolvendo a apuração de crimes
do esquema criminoso que vitimou a Petrobrás foram objeto de
desmembramento pelo Supremo Tribunal Federal e posterior remessa
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a este Juízo, como v.g., ocorreu quando do desmembramento das
apurações nas Petições 5678 e 6027, com remessa a este Juízo dos
elementos probatórios em relação ao ex-Senador Jorge Afonso
Argello.

O mesmo tem ocorrido com ações penais quando há perda
supeverveniene do foro por prerrogativa de função, como ocorreu
com a ação penal proposta contra o ex-Deputado Federal Eduardo
Cosentino da Cunha no Inquérito 4146 e que, após a cassação do
mantado, foi remetida a este Juízo, onde tomou o nº 5051606-
23.2016.404.7000.

Isso também ocorreu no caso presente, tendo a investigação se
iniciado perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, com a Petição
6646, sendo depois remetida a este Juízo onde tomou o nº 5022683-
50.2017.4.04.7000 e que deu origem à ação penal em questão, de nº
5035263-15.2017.4.04.7000.

Todos esses casos e exemplos indicam o posicionamento daquela
Suprema Corte de que este Juízo é competente para processar e
julgar os crimes investigados e processados no âmbito do esquema
criminoso que vitimou a Petrobrás.

Também o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado por
reconhecer a competência deste Juízo ainda que provisoriamente,
como se verifica na ementa do acórdão prolatado em 25/11/2014 no
HC 302.604:

[...]

Diante de um conjunto de crimes praticados no mesmo contexto e que
contam com um acervo probatório comum, a forma errada de lidar
com eles é separar todos os processos e provas e pulverizar perante o
território nacional, de forma que cada Juízo fique com um pequeno
pedaço e que seja de difícil compreensão sem a visão do todo.

A forma correta, no que se refere aos crimes praticados no âmbito do
esquema criminoso envolvendo a Petrobrás, entre eles os que
envolvem pagamentos de propinas pelo Setor de Operações
Estruturadas do Grupo Odebrecht,  é concentrá-los no Juízo
prevento, o presente, portanto.

Assim, a competência, por conexão e continência, dos crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo agentes da Petrobrás e
pagamentos pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo
Odebrecht, é deste Juízo, por prevenção.

Primeiramente, cumpre destacar que, conforme
assinalado na decisão de recebimento da denúncia (evento 3), o presente
caso iniciou- perante este Juízo em decorrência de declinação de
competência pelo Supremo Tribunal Federal, com a remessa da Petição
nº 6.646.

A competência deste Juízo firma-se em razão da conexão
dos fatos denunciados com o esquema criminoso de corrupção e
lavagem de dinheiro ocorrido no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro
S/A - Petrobras. 
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De fato, as imputações na presente ação penal não se
referem ao pagamento de propina em bases percentuais sobre os grandes
contratos e seus aditivos. Contudo, ainda que tenham sido imputados
fatos enquanto Aldemir Bendine era Presidente do Banco do Brasil, a
denúncia aponta a solicitação de vantagem indevida e o pagamento de
valores em razão do cargo de Aldemir Bendine na Petrobras, em virtude
da possibilidade de atuar em benefício da Odebrecht no contexto (após a
deflagração da Operação Lavajato) de imposição de medidas
desfavoráveis ao interesse do Grupo Odebrecht no seio da empresa
petrolífera. 

Resta evidente, assim, a conexão dos fatos denunciados
com os crimes perpetrados no seio da Petrobras e apurados na Operação
Lavajato.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência.

II.1.1.2. Da inépcia da denúncia

A Defesa alega que a denúncia seria inepta quanto ao Fato
06 porquanto não foi elucidado o modo pelo qual a retificação da
declaração de imposto de renda de André Gustavo poderia constituir
disponibilidade de valores com aparente origem lícita para Aldemir
Bendine.

Inepta “é a acusação que diminui o exercício da ampla
defesa, seja pela insuficiência na descrição dos fatos, seja pela ausência
de identificação precisa de seus autores” (Eugênio Paccelli, Curso de
Processo Penal, Atlas, 17ª edição, p. 175). 

Ao contrário do alegado, não há dificuldades para a
compreensão da denúncia, a qual discorreu que a retificação da
DIRPF, consignando que a vantagem foi recebida a pretexto de André
Gustavo ter efetuado um contrato de consultoria com a Odebrecht
Agroindustrial, com objetivo de ocultar e dissimular a origem, natureza,
disposição, movimentação e a propriedade dos R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais) provenientes dos crimes antecedentes.

A inicial acusatória narra os fatos com encadeamento
lógico de forma satisfatória, indicando as provas já disponíveis e
imputando a responsabilidade do réu para os fatos criminosos
pertinentes, permitindo que se defendesse adequadamente, nos moldes
do previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Nessa linha, não
se faz necessária nem exigível a narração de detalhes supérfluos, que
não prejudicam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conclui-se, assim, que a denúncia descreve de forma
bastante clara as condutas atribuídas a cada um dos acusados. Havendo
relato dos fatos de forma individualizada e objetiva, sem imposição de
ônus desproporcional à Defesa, nos termos do art. 41 do CPP, não há de
se reconhecer a inépcia da peça acusatória. Eventual descompasso entre
a realidade e os fatos imputados é questão de mérito.
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Rejeito, assim, a preliminar de inépcia da denúncia. 

II.1.1.3. Do cerceamento de defesa

A Defesa sustenta a nulidade do processo por cerceamento
de defesa em razão: a) do indeferimento de acesso ao material eletrônico
apreendido com os corréus; b) do indeferimento dos pedidos de
expedição de ofício à Petrobras e de oitiva dos funcionários
responsáveis pela segurança de Aldemir Bendine à época dos fatos;
c) da não produção de prova pericial nos arquivos eletrônicos do corréu
Marcelo Odebrecht; d) da ausência de realização de entrevista pessoal e
reservada do réu com seus advogados no Complexo Médico Penal; e) do
indeferimento da oitiva de José Eduardo Moreira Santos. 

a)- Do indeferimento de acesso ao material eletrônico
apreendido com os corréus

O pedido de acesso ao material eletrônico apreendido com
corréus foi objeto da decisão de evento 343:

6.e. Informa a Defesa de Aldemir Bendine que só teve acesso a cópia
do material eletrônico apreendido com o próprio acusado, mas não
com os acusados André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos
Vieira da Silva Júnior.

Requer acesso a esse material.

Ora, foi determinado à autoridade policial que providenciasse a
juntada no inquérito dos autos de apreensão e documentação
apreendida no processo 5030176-78.2017.404.7000.

A autoridade policial promoveu a juntada no inquérito policial
5007118-80.2016.4.04.7000.

Quanto ao material eletrônico apreendido, ele, conforme informação
do evento 256, ainda não foi examinado pela autoridade policial ou
submetido à perícia.

Ainda, assim, conforme despachos no evento 244, 292 (item2) e 308,
foi determinado, por requerimento da Defesa de Aldemir Bendine, à
Polícia Federal que fornecesse cópia do material eletrônico
apreendido com o próprio acusado.

Quanto ao remanescente do material eletrônico, apreendido com os
demais acusados, é inviável promover a juntada ou disponibilizar
cópia antes do exame pericial ou pela autoridade policial.

O material pode conter informações e dados estranhos ao objeto da
investigação, tanto de teor privado, como eventualmente relativos a
outros crimes, dada a possibilidade de que André Gustavo Vieira da
Silva tenha intermediado vantagem indevida para mais de um agente
público.

Permitir a extração por terceiro de cópia integral colocaria em risco
a privacidade dos proprietários do material e ainda poderia colocar
em risco investigações futuras.
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Por outro lado, não há na denúncia elementos probatórios extraídos
desse material eletrônico, não se justificando, por conseguinte, o
acesso prematuro a ele.

Isso é especialmente verdadeiro quando a Defesa Requerente sequer
sabe se ali terá qualquer elemento probatório relevante, tratando-se
apenas de juízo especulativo.

Não há falar em cerceamento de defesa pela negativa de acesso a
material não examinado,que não foi integrado aos autos e que não
compõe a prova da Acusação.

Assim, indefiro o pedido de acesso ao material eletrônico dos
coacusados e ainda não examinado.

A Súmula vinculante nº 14 garante o acesso aos elementos
de prova "já documentados em procedimento investigatório", não se
enquadrando o conteúdo dos equipamentos dos corréus nessa categoria.

Com efeito, a mera especulação a respeito de "possíveis
provas da sua inocência" não permite a aferição de ofensa à ampla
defesa. E, de todo modo, a inconsistência ou insuficiência da prova da
acusação acarreta absolvição. 

Os laudos periciais nº 1.500/2017-SETEC/SR/PF/PR e
1.517/2017-SETEC/SR/PF/PR foram anexados no evento 93 dos autos
nº  5007118-80.2016.4.04.7000. 

Em sentença proferida no Incidente de Restituição
nº 5036328-11.2018.4.04.7000, deferiu-se a restituição dos aparelhos
eletrônicos de André Gustavo:

Com relação aos aparelhos eletrônicos, cabe lembrar que a relativa
demora na análise dos bens é razoável, tendo em vista a grande
quantidade de material arrecadado pela Polícia Federal no curso da
assim denominada Operação Lavajato. Além disso, não raro surgem
entraves ao exame do conteúdo dos dispositivos, vg. a existência de
senhas, ou para a manutenção de integridade e autenticidade dos
conteúdos espelhados, vg. a própria falta de mídias para espelho.

De todo modo, levando em conta que a apreensão das mídias ocorreu
em julho de 2017, o lapso temporal de dois anos é suficiente para a
análise e espelhamento dos dados.

No Incidente de Restituição nº 5048992-
74.2018.4.04.7000, também foi autorizada a restituição do aparelho
celular de Antônio Carlos, tendo a autoridade policial informado, no
evento 19 daqueles autos, que não foi possível a extração de dados
relevantes em razão de criptografia e do não fornecimento de senha pelo
investigado. 

Figura-se inviável cogitar de cerceamento de defesa
quanto à negativa de acesso a prova inexistente e/ou não acessível. 

Por essas razões, rejeito a preliminar arguida. 
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b)- Do indeferimento dos pedidos de expedição de ofício à
Petrobras e de oitiva dos funcionários responsáveis pela segurança de
Aldemir Bendine à época dos fatos

A Defesa insurge-se contra a decisão que indeferiu (evento
441) a expedição de ofício à Petrobras para que a empresa informasse
quem eram os funcionários (motoristas e seguranças)
que acompanharam Adelmir Bendine nos dias 29/06/2015 e 10/08/2015
e de 07/03/2016 a 09/03/2016. Argumenta que essa prova serviria para
desmentir a versão do corréu André Gustavo, no tocante ao recebimento
de valores em espécie, bem como para provar que reembolsou André
Gustavo pelo pagamento da reserva do hotel e do motorista em Nova
Iorque. 

O pedido de expedição de ofício à Petrobras é
intempestivo, pois, em que pese a Defesa pudesse ter pleiteado essa
providência na fase do art. 402 do Código de Processo Penal ou em sede
de resposta à acusação, não requereu. 

A teor do art. 156 do CPP,  a prova da alegação incumbirá
a quem a fizer, devendo a defesa arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, na resposta à acusação (art. 396-A do CPP). 

A denúncia já havia apontado que a viagem de Aldemir
Bendine a Nova Iorque foi paga por André Gustavo. Assim, eventual
testemunha que tivesse presenciado a suposta devolução dos valores
deveria ter sido arrolada já na resposta à acusação.

Quanto ao recebimento de valores em espécie, friso que,
tão logo ciente do teor do interrogatório de André Gustavo, seria ônus
da Defesa de Aldemir Bendine, na fase do art. 402 do CPP, requerer a
produção de provas que poderiam se contrapor às alegações desse
corréu. 

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de
que inexiste direito absoluto à produção de provas, devendo-se confiar
no prudente arbítrio do juiz da causa, mais próximo dos fatos, quanto à
avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes
(Cf.: STF. HC nº 131.158/RS, rel. Min. Edson Fachin, 26.4.2016.
Informativo 823. STJ. AgRg no AREsp 303.220/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 03/12/2013. In: DJe
19/12/2013).

Nesse sentido, em atenção aos princípios da eficiência
processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII,
CF/88), o art. 401, §1º do CPP confere ao julgador o poder-dever
de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias.

A relevância da prova requerida pela Defesa é duvidosa,
pois não há verossimilhança na alegação, deduzida após o final da
instrução, de que essas testemunhas (motoristas e seguranças) - se é que
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existem - tivessem presenciado a suposta devolução de valores
adiantados por André Gustavo. Ao que parece, a diligência fora
requerida para justificar os álibis descritos pelo réu em seu segundo
interrogatório, e não para expor a realidade dos fatos.

Não é crível que a Defesa, constituída desde o início da
ação penal, desconhecesse a versão de Aldemir Bendine sobre os fatos
criminosos imputados antes do seu segundo interrogatório judicial. 

Como dito, a produção dessa prova oral deveria ter sido
requerida na resposta à acusação ou na fase das diligências
complementares (art. 402 do CPP). Não se olvide que o prazo para
requerimento de eventuais diligências complementares foi estendido por
mais cinco dias (evento 317). O direito de defesa deve ser exercido nos
prazos e fases processuais próprios. 

Conclui-se, assim, que não houve cerceamento de defesa.

c)- Do indeferimento da produção de prova pericial nos
arquivos eletrônicos do corréu Marcelo Odebrecht

Em decisão de evento 343, o Juízo indeferiu a produção de
prova pericial nos arquivos eletrônicos do corréu Marcelo Odebrecht, na
fase do art. 402 do CPP, porque não procederia a alegação da Defesa
de que a necessidade da prova só teria surgido com o interrogatório de
Marcelo Bahia Odebrecht. Isto porque se a Defesa de Aldemir Bendine
tivesse dúvidas sobre a autenticidade do material eletrônico ou sobre a
data de produção, deveria ter requerido a perícia desde logo. Além
disso, o álibi de Aldemir Bendine é de que André Gustavo Vieira da
Silva solicitou vantagem para si próprio, à revelia do Aldemir Bendine,
com que a perícia em questão nada mudaria de relevante quanto ao
quadro probatório. 

Os documentos referidos instruem a denúncia e foram
expressamente referidos na inicial acusatória.

Na resposta à acusação, a Defesa não aduziu dúvida sobre
a autenticidade ou a data de criação do documento.

A fase do art. 402 do CPP é,
deveras, complementar, cabível apenas caso surjam circunstâncias ao
longo da instrução que justifiquem a produção de novas provas. Como
explicado, incumbe ao julgador indeferir as provas consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, §1º do CPP).

A Defesa não trouxe argumentação suficientemente
convincente de que eventual falsidade do material eletrônico do corréu
Marcelo Odebrecht corroborasse a sua versão dos fatos. 

Ademais, no presente contexto, a informação de que
Marcelo Odebrecht editava as anotações constantes nos aparelhos
celulares, fazendo acréscimos posteriores, não parece relevante. Isto
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porque não soa razoável e lógico o raciocínio de que eventual incerteza
sobre a data de criação das notas pessoais de Marcelo
Odebrecht pudesse beneficiar Aldemir Bendine. 

Por não estar demonstrada a necessidade e a utilidade da
prova pericial, não há se falar de cerceamento de defesa.

 d)- Da alegada ausência de realização de entrevista
pessoal e reservada com seus advogados no Complexo Médico Penal

Sustenta Aldemir Bendine o cerceamento de defesa pela
impossibilidade de conversar diretamente com seus advogados de
maneira pessoal e reservada, no Complexo Médico Penal, antes de seu
segundo interrogatório. Argumenta que a conversa através do vidro e
por meio de interfone prejudicou o caráter reservado das entrevistas, por
receio de monitoramento. Afirma, ainda, que a entrevista por meio de
parlatório inviabilizou o manuseio e o exame das milhares de páginas de
documentos que constituem a ação penal.

Pontou o Juízo em decisão do evento 417:

O direito de defesa, inclusive de entrevista reservada dos réus com
seus defensores, está garantido em todo o trâmite desta ação penal. 

Conforme informado pela própria Defesa, não houve vedação
alguma de reunião entre preso e Defesa, mas tão somente restrição a
que seja realizada nas dependências do parlatório, conforme regras
do estabelecimento prisional.

A conversa pelo parlatório não deixa de ser reservada e é evidente
que não há qualquer interferência nesse contato. Tampouco
impossibilita o exame e leitura de documentos, pois mantido o
contato visual entre os interlocutores. 

Além disso, é pouco crível que, com a denúncia recebida em
24/08/2017 (evento 3), não tenha tido o defensor condições de
conversar longa e adequadamente com seu cliente para preparar a
sua defesa. Aliás, já houve, inclusive, interrogatório de Ademir
Bendine nestes autos, sendo-lhe excepcionalmente concedida
oportunidade de novo interrogatório, nos termos da decisão de
evento 393.

Ao contrário do articulado pela Defesa, desde a data da
citação em 28/08/2017 até a data do segundo interrogatório
em 16/01/2018, Aldemir Bendine pôde conversar inúmeras vezes com
os seus advogados. 

No primeiro interrogatório em 22/11/2017, Aldemir
Bendine optou  por permanecer em silêncio por orientação do seu
defensor. 

O Juízo deferiu, em prestígio à ampla defesa, nos termos
da decisão de 19/12/2017 (evento 393), novo interrogatório, realizado
em 16/01/2018 (evento 435). 
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Não há razoabilidade na alegação de que, desde a sua
transferência para o Complexo Médico Penal em 22/11/2017, Aldemir
Bendine não tenha se entrevistado com os seus advogados e se
preparado adequadamente para a audiência de 16/01/2018.

Na audiência do dia 16/01/2018, o acusado se defendeu
ostensivamente das acusações (evento 444). 

Em 16/01/2018, antes e durante a realização do ato, os
defensores não se queixaram de possíveis prejuízos ao exercício
da ampla defesa. Apenas ao final da audiência, os defensores afirmaram
que tiveram a oportunidade de conversar com o acusado reservadamente
por apenas cinco minutos (evento 435), mas não esclareceram as
circunstâncias pelas quais supostamente foi reduzido o tempo de
entrevista prévia com o acusado. 

Acrescente-se que o mencionado receio de monitoramento
das conversas no parlatório é desprovido de consistência. 

Outrossim, as alegadas dificuldades de manuseio e exame
dos documentos que constituem a ação penal não consubstanciaram
barreiras intransponíveis, ainda mais se for considerado o razoável lapso
entre as datas da decisão do evento 393 e da audiência (4 semanas). 

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
assente na linha de que a entrevista no parlatório, por meio de
interfones, não ofende as garantias do contraditório e da ampla
defesa (HC nº 166.532/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, julgado em 11/10/2011. In: DJe 28/11/2011; HC nº
130.894/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
16/03/2010. In: DJe 14/06/2010).

Dessa forma, não há se falar de cerceamento de defesa.

e)- Do indeferimento da oitiva de José Eduardo Moreira
dos Santos

O pedido de oitiva do motorista residente em Nova
Iorque que teria prestado serviços a Aldemir Bendine e sua família e
tido suas despesas pagas por André Gustavo Vieira da Silva foi objeto
da decisão de evento 343:

A Defesa de André Gustavo Vieira da Silva juntou no evento 321
declaração de José Eduardo Moreira dos Santos de que teria
prestado serviços a Aldemir Bendine em Nova York e que teria sido
pago por André Gustavo Vieira da Silva.

Pleiteia a Defesa de Aldemir Bendine que seja juntada declaração
com firma reconhecida e cópias autenticadas do documentos de
identificação de José Eduardo Moreira dos Santos.

Pleiteia ainda que seja ouvida referida pessoa como testemunha.

Decido.
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Como consta na própria declaração, José Eduardo Moreira dos
Santos reside em Nova York, com o que as diligências requeridas,
nessa fase processual complementar, ficam inviabilizadas.

Não há como colher cópias autênticas dos referidos documentos nos
Estados Unidos ou ouvir testemunha no exterior em fase do art. 402
do CPP, considerando a usual demora de pedidos de cooperação
jurídica internacional.

Embora o depoimento fosse até relevante, não o tenho como
imprescindível para o julgamento, considerando a instrução até o
momento realizada.

Evidentemente, sem a oitiva sob contraditório, o valor probatório da
declaração fica comprometido, mas não há o que fazer.

Assim, indefiro o requerido com base no art. 222-A do CPP.

A Defesa de André Gustavo juntou aos autos declaração
simples de José Eduardo Moreira dos Santos, sem reconhecimento de
firma, afirmando que recebeu a quantia de US$ 10.000,00 (dez mil
dólares) pagos por André Gustavo referentes aos serviços de transporte
usufruídos por Aldemir Bendine e sua família na viagem a Nova Iorque
(evento 321, DELC5). 

Ocorre que Aldemir Bendine, em seu interrogatório
judicial (eventos 435 e 444), admitiu que André Gustavo Vieira da Silva
adiantou o pagamento das suas despesas referentes à viagem a Nova
Iorque. Aldemir Bendine disse que restituiu os valores a André Gustavo
no Brasil. Desse modo, não há qualquer utilidade e relevância na oitiva
de José Eduardo Moreira dos Santos, razão pela qual está correta a
decisão questionada. 

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

II.1.2. Pela Defesa de André Gustavo Vieira da Silva

II.1.2.1. Do pedido de apresentação das alegações
penais no mesmo prazo que o corréu Aldemir Bendine

Aduz a Defesa de André Gustavo Vieira da Silva que, em
atenção ao quanto decidido pelo STF no AgRg no HC nº 157.627, este
Juízo deveria ter concedido ao acusado a oportunidade de apresentar
suas alegações finais no mesmo prazo que Aldemir Bendine. 

Em decisão do evento 594, este Juízo, reconhecendo a
situação sui generis de André Gustavo Vieira da Silva, o qual, segundo
o MPF (evento 448), prestou colaboração material no curso do processo,
definiu que a sua Defesa deveria apresentar alegações finais antes dos
defensores dos acusados que não celebraram acordos de colaboração.

A ratio da decisão do STF no AgRg no HC nº 157.627 foi
justamente permitir que os réus não colaboradores se defendessem, com
direito de se manifestar por último no processo, da carga acusatória
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constante das alegações finais do MPF e dos réus colaboradores. 

Segundo a fundamentação exposta no Informativo nº 949
do STF, "o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa deve
permear todo o processo legal, garantindo-se sempre a possibilidade de
manifestações oportunas da defesa, bem como a possibilidade de se
fazer ouvir no julgamento e de oferecer, por último, os memoriais de
alegações finais. Pouco importa, na espécie, a qualificação jurídica do
agente acusador: Ministério Público ou corréu colaborador".

Como a Defesa mesmo declara (evento 608), André
Gustavo Vieira da Silva pretende celebrar acordo de colaboração
premiada. O MPF admitiu que André Gustavo prestou colaboração
material para a elucidação dos fatos (evento 448). Nessa linha, não é
destituída de razoabilidade a ordem de apresentação das alegações finais
definida. 

A decisão impugnada não resultou prejuízo para a defesa
de André Gustavo Vieira. Por isso, não padece de nulidade (art. 563 do
CPP). De outro, evitou-se eventual questionamento por Aldemir
Bendine, o qual poderia ter se sentido prejudicado por ter de se
manifestar no mesmo prazo que o corréu que o acusa. 

Rejeito, assim, a preliminar suscitada. 

III. Mérito

Como já referido anteriormente, tramitam por este Juízo
diversos inquéritos, ações penais e processos incidentes relacionados à
assim denominada Operação Lavajato. 

A investigação, com origem nos inquéritos
2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração
de crime de lavagem consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à
jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal 5047229-
77.2014.404.7000, posteriormente julgada. 

Em grande síntese, na evolução das apurações, foram
colhidas provas, em cognição sumária, de um grande esquema
criminoso de cartel, fraude, 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, entre elas a OAS, UTC,
Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior,
Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia, Techint,
Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel,
através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações da
Petrobras para a contratação de grandes obras. 
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Além disso, as empresas componentes do cartel, pagariam
sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em
percentual, de um a três por cento em média, sobre os grandes contratos
obtidos e seus aditivos. 

Também constatado que outras empresas fornecedoras da
Petrobrás, mesmo não componentes do cartel, pagariam
sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal, também em
bases percentuais sobre os grandes contratos e seus aditivos. 

A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por
alguns dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo". 

Na Petrobras, 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 e Eduardo Costa Vaz Musa.

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 Petrobras 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. 

Várias ações penais e inquéritos envolvendo esses crimes
tramitam perante este Juízo, parte delas já tendo sido julgada. 

O presente caso tem por objeto uma fração desses fatos.

Na Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000, com
trânsito em julgado para diversos réus, restou provado que o Grupo
Odebrecht pagou vantagens indevidas de pelo menos R$ 108.809.565,00
e US$ 35 milhões às Diretorias de Abastecimento e de Engenharia e
Serviços da Petrobras (evento 347).

Com o avanço das investigações (autos nº 5010479-
08.2016.4.04.7000 e 5003682-16.2016.4.04.7000), desvendou-se que
o pagamento de vantagens indevidas pelo Grupo Odebrecht a
funcionários da Petrobras era realizado por departamento próprio,
denominado Setor de Operações Estruturadas. Na Ação Penal
nº 5054932-88.2016.4.04.7000, apurou-se o pagamento de vantagens
indevidas pelo Setor de Operações Estruturadas em prol de partido
político, custeando serviços de publicidade eleitoral (evento 348).
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Marcelo Bahia Odebrecht, posteriormente à sua
condenação nas ações penais nº 5036528-23.2015.4.04.7000 e 5054932-
88.2016.4.04.7000, celebrou acordo de colaboração com a Procuradoria-
Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 

O Ministro Edson Fachin declinou a competência em favor
deste Juízo do processo de Petição nº 6.646, autuado sob o nº  5022683-
50.2017.4.04.7000, contendo depoimentos de Fernando Luiz Ayres da
Cunha Santos (Presidente da Odebrecht Ambiental) e Marcelo Bahia
Odebrecht sobre pagamento de vantagem indevida a Aldemir Bendine, o
qual constitui o objeto desta ação penal. 

Na denúncia (evento 1), o Ministério Público Federal
imputa aos réus a prática de crimes de corrupção (arts. 317 e 333 do
Código Penal), de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, inciso V, da Lei
n.º 9.613/1998), de crimes de pertinência à organização criminosa (art.
2º da Lei nº 12.850/2013) e de crime de obstrução à investigação de
organização criminosa.

Em sentença publicada em 07/03/2018 (evento 481),
posteriormente anulada pela 2ª Turma do STF no julgamento do AgRg
no HC nº 157.627:

a) Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior foi absolvido de
todas as imputações, por falta de prova suficiente para a
condenação (art. 386, VII, do CPP);

b) Aldemir Bendine e André Gustavo Vieira da Silva
foram absolvidos das imputações de pertinência a
organização criminosa por inadequação típica e de
embaraço à investigação de organização criminosa por
inadequação típica e porque o uso de documento falso  foi
reputado absorvido pelo delito de lavagem de capitais;

c) Aldemir Bendine e André Gustavo Vieira da Silva
restaram condenados por um crime de corrupção passiva
pela solicitação e recebimento de três milhões de reais pelo
Grupo Odebrecht como vantagem indevida em razão do
cargo de Presidente do Banco do Brasil e de Presidente da
Petrobras (art. 317 do CP); e por um crime de lavagem de
dinheiro pela ocultação e dissimulação do produto do
crime de corrupção (art. 1º, caput, inciso V, da Lei nº
9.613/1998), em concurso material;

d) Marcelo Bahia Odebrecht e Fernando Luiz Ayres da
Cunha Santos Reis foram condenados por um crime de
corrupção ativa pelo pagamento de três milhões de reais
como vantagem indevida a Aldemir Bendine em razão do
cargo dele de Presidente da Petrobrás (art. 317 do CP);
e por um crime de lavagem de dinheiro pela ocultação e
dissimulação do produto do crime de corrupção (art. 1º,
caput, inciso V, da Lei nº 9.613/1998). 
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e) Álvaro José Galliez Novis foi condenado por um crime
de lavagem de dinheiro pela ocultação e dissimulação do
produto do crime de corrupção (art. 1º, caput, inciso V, da
Lei nº 9.613/1998).

Em sessão de julgamento das apelações ocorrida em
19/06/2019, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal:

a) suspendeu a ação penal e o respectivo prazo
prescricional em relação ao acusado Marcelo Odebrecht,
cindindo o feito quanto a ele;

b) afastou a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código
Penal da pena de André Gustavo;

c) considerou a vetorial consequências do delito na
aplicação da pena dos réus quanto a todos os delitos;

d) condenou os réus à reparação do dano, com incidência
de juros moratórios sobre o valor fixado; 

e) absolveu Aldemir Bendine da prática do delito de
lavagem de dinheiro;

f) absolveu Fernando Reis e Álvaro Novis quanto às
acusações de lavagem de dinheiro.

g) absolver André Gustavo e Aldemir Bendine quanto às
imputações de organização criminosa e embaraço à
investigação.

As sanções foram assim fixadas, nos termos do voto do
Desembargador Federal Relator para o acórdão Leandro Paulsen: 

a) para Aldemir Bendine, em 06 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 170  (cento e
setenta) dias-multa no valor individual de 05 (cinco)
salários mínimos; 

b) para André Gustavo Vieira da Silva, em 05 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 40 dias-multa no valor unitário de 05 salários mínimos; 

c) para Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis, em 04 anos e
02 meses de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto, e 82 dias-multa no valor individual de 05
salários mínimos, substituídas pelas do acordo de
colaboração premiada.

Operou-se o trânsito em julgado do acórdão condenatório
para o Ministério Público Federal em 31/07/2019 (eventos 90 e 97 dos
autos de apelação).
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Conforme consignado na decisão do evento 594, a ação
penal foi suspensa em relação aos acusados colaboradores Marcelo
Bahia Odebrecht e Álvaro José Galliez Novis, nos termos dos
respectivos acordos de colaboração. Determinou-se o prosseguimento
do feito em relação a Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis
porque, a despeito de ter celebrado acordo de colaboração premiada com
a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal
Federal, não implementou os requisitos à fruição do benefício previsto
na Cláusula 5ª do seu acordo.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, configura-se a
reformatio in pejus indireta quando, diante de recurso exclusivo da
defesa, o segundo julgamento impõe pena mais gravosa que a do
julgamento anteriormente anulado (Cf.: RHC nº 103.170, Rel Min. Dias
Toffoli, 1ª Turma, DJe 16.5.2011; HC 89.544, Rel. Min. Cezar Peluso,
2ª Turma, DJe 15.5.2009; HC  nº 73.367, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª
Turma, DJ 26.6.2001). Assim, o presente julgamento não pode agravar a
situação jurídica dos réus, podendo apenas manter ou reduzir as penas
impostas na apelação.

Para não configurar reformatio in pejus (art. 617 do
Código de Processo Penal), remanescem como objeto da ação penal:
i) uma imputação de corrupção passiva quanto a Aldemir Bendine (com
a majorante do art. 327, §2º, do CP); ii) uma imputação de corrupção
passiva (sem a majorante do art. 327, §2º do CP) e uma imputação de
lavagem de capitais para André Gustavo Vieira da Silva; iii) uma
imputação de corrupção ativa quanto a Fernando Luiz Ayres da Cunha
Santos Reis.

Relativamente a Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior,
conforme consignado no evento 594, como a nova sentença poderia
ensejar absolvição com fundamento mais favorável, deve o acusado ser
submetido a novo julgamento.

III.1. Dos crimes de corrupção

No âmbito da Operação Lavajato, o Ministério Público
Federal sustenta que, desde o ano de 2004, formou-se um cartel entre as
maiores empreiteiras brasileiras (Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa,
Engevix, Galvão Engenharia, Gdk, Iesa, Mendes Júnior, Mpe, Oas,
Odebrecht, Promon, Queiroz Galvão, Setal, Skanska, Techint, Toyo,
UTC, dentre outras) com o objetivo de frustrar o caráter competitivo
das licitações de grande porte realizadas pela Petrobras.

A denúncia tem por objeto fatos ocorridos após a
deflagração da Operação Lavajato.

Em denúncia oferecida em 22/08/2017, o Ministério
Público Federal narra que, entre 01/06/2014 e 16/12/2014, Aldemir
Bendine, então Presidente do Banco do Brasil, valendo-se dos serviços
de operador financeiro de André Gustavo Vieira da Silva, solicitou o
valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) para que um
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contrato de financiamento da empresa Odebrecht Agroindustrial fosse
concretizado. Avaliando que Aldemir Bendine não teria poderes para
influenciar a análise técnica dos funcionários do Banco do Brasil, os
gestores do Grupo Odebrecht, em 16/12/2014, comunicaram a Aldemir
Bendine, por intermédio de André Gustavo, que a vantagem indevida
solicitada não seria paga (Fato 01). 

Descreve o MPF um segundo crime de corrupção passiva,
visto que Aldemir Bendine, auxiliado pelos operadores financeiros
André Gustavo e Antônio Carlos, entre 25/01/2015 e 30/05/2016, em
razão da função exercida por Aldemir Bendine na presidência da
Petrobras (empossado em 06/02/2015), reiteraram a solicitação de R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) aos dirigentes do Grupo
Odebrecht Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Marcelo
Odebrecht, desta vez para que Aldemir Bendine intercedesse em favor
da Odebrecht no seio da empresa estatal petrolífera, especialmente com
o escopo de desbloquear créditos que estavam cautelarmente suspensos
por conta das ilicitudes perpetradas pela empresa (Fato 02).

Marcelo Odebrecht e Fernando Luiz Ayres da Cunha
Santos Reis aceitaram e realizaram pagamento de vantagem ilícita no
importe de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em três parcelas, nos
dias 17/06/2015, 24/06/2015 e 01/07/2015, em São Paulo, em endereço
relacionado aos operadores financeiros André Gustavo e Antônio Carlos
(Fato 03).

Assim, o Ministério Público Federal imputa aos acusados a
prática dos crimes tipificados nos artigos 317 e 333 do Código Penal.

Como ensina Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito
Penal: parte especial - arts 213 a 361 do Código Penal. Rio de Janeiro:
Forense, 2017, p. 543 e ss), "juridicamente, a corrupção não foge do
linguajar comum, pois as figuras criminosas punidas (arts. 317 e 333 do
Código Penal, especificamente) nada mais significam do que a
desmoralização concretizada no campo da Administração Pública, por
meio de favores e vantagens ilícitas".

Quanto ao delito de corrupção passiva (art. 317 do CP),
imputado a Aldemir Bendine, André Gustavo e Antônio Carlos, leciona
Nucci que "solicitar significa pedir ou requerer; receber quer dizer
aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar algo. A segunda parte
do tipo penal prevê a conduta de aceitar promessa, isto é, consentir em
receber dádiva futura". "Não é preciso que o corruptor entregue a
vantagem ao funcionário para a prática ou omissão de ato de ofício
naquele momento. Qualquer percepção de benefício inadequado pelo
servidor configura lesão à moralidade administrativa, representando a
concretude do crime de corrupção passiva". Na modalidade qualificada,
que implica aumento da pena de um terço, o delito é praticado
quando "em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
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infringindo dever funcional" (art. 317, § 2º, do CP). Trata-se de crime
próprio, formal, instantâneo, unissubjetivo e de forma livre, podendo ser
cometido por qualquer meio.

O delito de corrupção ativa (art. 333 do CP) retrata os
verbos oferecer,  que significa apresentar algo para que seja aceito, e
prometer (obrigar-se a dar algo a alguém). O objeto é a vantagem
indevida a funcionário público. Ainda segundo Nucci, "Exige-se
elemento subjetivo específico, consistente na vontade de fazer o
funcionário praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Não há forma
culposa". Trata-se de crime comum (pode ser praticado por qualquer
pessoa), instantâneo, comissivo e de forma livre.

No que diz respeito ao direito probatório, sublinhe-se que a
Lei nº 12.850/2013 assenta expressamente que a colaboração premiada é
meio de obtenção da prova (art. 3º, I). Os colaboradores prestam
depoimentos sob o compromisso legal de dizer a verdade, renunciando
ao direito ao silêncio (art. 7º-B, §14). O STF, no HC nº 127.483/PR
(Pleno. Min. Relator Dias Toffoli [voto]. In: DJe 04/02/2016), definiu a
colaboração premiada como negócio jurídico processual cujo objeto é a
cooperação do imputado para a investigação e para o processo
criminal, atividade de natureza processual, ainda que se agregue a esse
negócio jurídico o efeito substancial (de direito material) concernente à
sanção premial a ser atribuída a essa colaboração.

O §16 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, ao vedar a
condenação exclusivamente baseada nas declarações do delator, não
implica um retorno ao sistema da prova legal. "O que a lei estabelece,
em tal dispositivo, não é determinar qual meio de prova ou quantos
meios de prova são necessários para que um fato seja considerado
verdade. Ao contrário, um regime de prova legal negativa determina
que somente a delação é insuficiente para a condenação do delatado"
(BADARÓ, Gustavo. Revista Brasileira de Direito Processual Penal,
Porto Alegre, vol. 4, n. 1, p. 43-80, jan.-abr. 2018).

A respeito da valoração judicial das declarações do delator,
Gustavo Badaró propõe os seguintes enunciados: 

A regra do § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13 aplica-se a todo e
qualquer regime jurídico que preveja a delação premiada. 

O § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13, ao não admitir a condenação
baseada exclusivamente nas declarações do delator, implica uma
limitação ao livre convencimento, como técnica de prova legal
negativa.

É insuficiente para o fim de corroboração exigido pelo § 16 do art. 4º
da Lei 12.850/13 que o elemento de confirmação de uma delação
premiada seja outra delação premiada, de um diverso delator, ainda
que ambas tenham conteúdo concordante. 

Caso o juiz fundamente uma condenação apenas com base em
declarações do delator, terá sido contrariado o § 16 do art. 4º da Lei
12.850/13 (BADARÓ, Gustavo. O Valor Probatório da Delação
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Premiada: sobre o § 16 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Consulex:
revista jurídica, v. 19, n. 433, p. 26-29, fev. 2015).

Sabe-se que "não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado". (STF, HC nº 88.875, Rel. Min. Celso de
Mello, DJe 9.3.12).

“A ‘certeza judicial’ não é uma ‘certeza absoluta’, mas um
elevadíssimo grau de probabilidade que tende à certeza” (BADARÓ,
Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 421). Dessa maneira,
quando as dúvidas que surjam das alegações de defesa e das provas
favoráveis à versão dos acusados não forem razoáveis, não forem críveis
diante das demais provas, pode haver condenação (STF. AP nº 470,
Plenário. Luiz Fux [voto]. In: DJe de 22/04/2013).

Daí porque são cada vez mais relevantes, para firmar o
convencimento judicial no processo penal e permitir o controle sobre o
raciocínio no terreno da prova e dos fatos, os standards probatórios,
enunciando o grau ou nível de prova exigido como o “além de dúvida
razoável” (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Standards probatórios no
processo penal. Revista AJUFERGS, Porto Alegre, n. 4, p. 161-185, nov.
2007). Nesse mesmo sentido o direcionamento dos Tribunais Superiores
: STF, AP 676, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 17/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG
05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018; STJ, APn 719/DF, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014,
DJe 18/11/2014.

Fixadas essas premissas teóricas, passo à análise do caso
concreto. 

Quanto à tipicidade formal, alega a defesa de
Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis que os fatos descritos na
denúncia como corrupção passiva caracterizam o delito de concussão
(art. 316, caput, do CP). A diferença entre os crimes de corrupção
passiva e concussão reside nos núcleos dos tipos penais. Na corrupção, a
conduta é mais sutil, posto que o funcionário público solicita ou
simplesmente recebe a vantagem indevida. "A corrupção ativa também
é sutil na conduta de oferecer ou prometer vantagem". Na concussão,
preleciona Nucci, o verbo é "exigir", que "significa ordenar ou
demandar, havendo aspectos nitidamente impositivos e intimidativos na
conduta, que não precisa ser, necessariamente, violenta, porém há de
conter uma forma de ameaça. Não deixa de ser uma espécie de
extorsão, embora colocada em prática por funcionário público" (Curso
de Direito Penal: parte especial - arts 213 a 361 do Código Penal. Rio
de Janeiro: Forense, 2017, p. 535-536).
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Não se denota crível a argumentação de que os dirigentes
da Odebrecht foram extorquidos. Isto porque havia um
ajuste/composição de interesses, sendo impróprio atribuir aos executivos
Fernando Reis e Marcelo Odebrecht a condição de vítima. 

Tanto no Fato 01 quanto no Fato 02, as causas de
pagamento de vantagem indevida ao agente público seriam potenciais
atos/"serviços" em prol da Odebrecht, e não a cogitada
intimidação/ameaça.

Enquanto Presidente do Banco do Brasil, Aldemir
Bendine ajudaria a Odebrecht Agroindustrial na rolagem e
refinanciamento de dívida. Na condição de Presidente da Petrobras,
Aldemir Bendine se incumbiria de providenciar o desbloqueio da
decisão cautelar que impedia novas contratações da pessoa jurídica
Odebrecht Óleo e Gás e a contratação direta do Estaleiro Paraguaçu, ou
a constituição de sociedade de propósito específico para viabilizar o
contrato e atender aos interesses do Grupo Odebrecht.

Não se vislumbra, ainda, verossimilhança na narrativa
de que a Odebrecht permaneceu inerte diante de uma situação de
extorsão/concussão, ainda mais em contexto posterior à deflagração da
Operação Lavajato. Tanto é assim que, no primeiro momento (Fato 01),
não houve o pagamento de propina porque os executivos da
Odebrecht avaliaram que Aldemir Bendine não conseguiria influir na
análise técnica dos funcionários do Banco do Brasil. Posteriormente
(Fato 02), houve a entrega da vantagem indevida porque Marcelo
Odebrecht e Fernando Reis concluíram que Aldemir Bendine, como
Presidente da Petrobras e aparente interlocutor do governo federal,
poderia favorecer empresas do Grupo Odebrecht junto à Estatal.

Em seu interrogatório, Fernando Reis (evento 298)
afirmou que Aldemir Bendiene nunca verbalizou ameaça implícita ou
explícita. Disse que André Gustavo argumentava que não valeria à pena
não manter uma boa relação com Aldemir Bendine. Marcelo Odebrecht
(evento 297), no mesmo sentido, afirmou que nunca se sentiu ameaçado,
até porque Aldemir Bendine sempre se mostrava favorável aos
interesses da Odebrecht na Petrobras.

Juiz Federal:- Entendi. O senhor Bendine nessas reuniões que teve
com o senhor ou pelo contato, ele chegou, vamos dizer, em algum
momento ameaçar a Odebrecht ou ameaçar o senhor de adotar uma
postura dura quanto à empresa, ou o posicionamento dele era aquele
mais favorável que o senhor mencionou?

Marcelo Bahia Odebrecht:- Sempre foi favorável e, inclusive,
internamente eu dizia ao pessoal que a gente estava tendo com ele um
posicionamento muito mais favorável ou amigo do que estava tendo
no final da gestão Graça.

Desse modo, julgo que está correta a tipificação das
condutas na denúncia, não sendo o caso de desclassificação para o crime
de concussão. 
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Passo ao exame da materialidade e autoria delitivas.

Os fatos imputados constam dos anexos dos termos de
colaboração premiada de Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis
(evento 1, ANEXO2, ANEXO3 e ANEXO16) e de Marcelo Bahia
Odebrecht (evento 1, ANEXO10 e ANEXO11). 

Fernando Reis (evento 1, ANEXO2 e ANEXO3) narrou
que, em junho de 2014, André Gustavo lhe procurou, como interlocutor
de Aldemir Bendine (apelido "Dida"). Em encontro realizado no Hotel
Mercure, no dia 23/06/2014, André Gustavo relatou que o Grupo
Odebrecht possuía uma agenda com o Banco do Brasil "[...] e
demonstrou, de fato, conhecer detalhes, pois, narrou três processos de
crédito que empresas do Grupo Odebrecht tinham em curso junto ao
banco: R$ 600 milhões para o Estaleiro Enseada do Paraguaçu, €$ 150
milhões para financiar a aquisição da EGF (processo de privatização
em Portugal) e R$ 2,9 bilhões para Odebrecht Agroindustrial". De
acordo com o réu colaborador, André Gustavo tinha clara intenção de
negociar uma "comissão" sobre essas operações, mas as conversas
evoluíram apenas quanto ao crédito da Odebrecht Agroindustrial.
"Naquele momento, a Odebrecht Agroindustrial negociava o
alongamento da dívida vincenda (rolagem de R$1,7 bi), além de nova
rolagem ao final da safra 15/16 de dívidas que venceriam no começo da
safra 16/17 no valor de R$ 1,2 bi". Narrou o colaborador que "segundo
André, Ademir Bendine estava insatisfeito pois Guido Mantega (que
concentrava as funções de interlocutor e arrecadador do PT/Governo
Federal junto ao Grupo Odebrecht) monopolizava a interlocução com o
Grupo Odebrecht e ele Bendine 'recebia as ordens do Ministro, mas ao
final não via nada'". Fernando Reis afirmou que acreditou que André
Gustavo mantinha ligações com Aldemir Bendine devido à riqueza de
detalhes com que ele apresentou a agenda da Odebrecht no Banco do
Brasil e as informações que ele trouxe sobre a relação da Odebrecht com
o Ministro da Fazenda. Fernando Reis discorreu que confirmou essa
relação entre André Gustavo e Aldemir Bendine, em julho de 2014,
quando foi tratar com o Presidente do Banco do Brasil sobre o pedido de
crédito para aquisição de uma empresa em Portugal e, ao final da
reunião, em desconexão com o assunto tratado, Aldemir Bendine disse
"vamos conversar por intermédio do nosso amigo comum", deixando
evidente que André Gustavo falava em seu nome. 

Por considerar absurda e desproporcional a exigência do
"pedágio" pretendido (que começou em 3% e acabou em 1%) e não
acreditar na influência de Aldemir Bendine sobre a equipe e critérios
técnicos do Banco do Brasil, Fernando Reis conta que, em conversa com
Marcelo Odebrecht, decidiram não pagar o valor, o que foi comunicado
a André Gustavo em 16/12/2014. Já como Presidente da
Petrobras, Aldemir Bendine e André Gustavo participaram de reunião
com Fernando Reis no térreo do Hotel Windsor Atlântica, no Rio de
Janeiro/RJ. Fernando Reis relata que, na ocasião, Aldemir  Bendine lhe
perguntou sobre a agenda da Odebrecht junto à Petrobras, dizendo que
"entraria para resolver questões importantes", e solicitou um encontro
com Marcelo Odebrecht. Fernando Reis disse que, na sequência,
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recebeu de Aldemir Bendine, por intermédio de André Gustavo,
diversas informações privilegiadas, internas e confidenciais da
Petrobras, a exemplo de como o Conselho da estatal trataria o
desbloqueio cautelar das empresas. Em dois novos encontros, um deles
no restaurante Rodeio do Shopping Iguatemi em São Paulo, entre final
de abril e início de maio de 2015, André Gustavo reiterou a solicitação
de vantagem indevida (1% - R$ 17 milhões), "já que agora, na
presidência da Petrobras, Aldemir Bendine teria poder para prejudicar
as empresas da Odebrecht na relação com a estatal". Em 18/05/2015,
reuniu-se com Aldemir Bendine e Marcelo Odebrecht na casa de André
Gustavo em Brasília/DF. Nessa conversa, Fernando Reis expôs que
houve a seguinte peculiaridade:

Coordenado com Marcelo, fui o primeiro a chegar. André Gustavo me
disse que Bendine não trataria expressamente do assunto de seu
interesse, ou seja, o recebimento de valores em razão da aprovação
do financiamento pelo Banco do Brasil, mas que no meio da
conversa, Bendine transmitiria uma senha anteriormente cominada
com André Gustavo, como forma de Marcelo Odebrecht identificar
que estava de acordo com as conversas propostas por André. Para
tanto, André Gustavo afirmou que Bendine em algum momento
mencionaria na conversa o fechamento do financiamento da
Agroindustrial como sendo a senha para confirmar seu interesse no
recebimento do pretendido "pedágio". Marcelo Odebrecht chegou em
seguida e enquanto preparávamos a reunião com Bendine, avisei a
Marcelo que Bendine faria a menção ao crédito da Agroindustrial
como senha para insistir no pagamento pretendido. 

Durante a reunião, já participando os quatro (eu, Marcelo, Bendine e
André Gustavo), Bendine discorreu sobre a situação caótica que ele
havia encontrado na Petrobras, sobre medidas que pretendia tomar,
sobre possíveis soluções para a Sete Brasil e se disse satisfeito com o
crédito concedido a Agroindustrial, de fato utilizando a senha
alertada por André Gustavo. Importante dizer que no momento que
Bendine disse a senha, o assunto tratado na reunião não tinha
absolutamente nenhuma relação com aquele mencionado por ele,
mostrando que de fato que ele "forçou" a citação ao tema. 

Diante dessa situação, Fernando Reis relatou que ele
e Marcelo Odebrecht avaliaram que, para evitar um desgaste na relação
e eventuais represálias, cederiam parcialmente. Dessa forma, os
pagamentos foram realizados em três parcelas de R$ 1.000.000,00, em
espécie, nas datas de 17/06/2015, 24/06/2015 e 01/07/2017, entregues
na Rua Sampaio Viana, nº 180, Edifício Option Paraíso, apartamento nº
43, Paraíso, São Paulo/SP. O réu colaborador discorreu que, em agosto
de 2015, encontrou Aldemir Bendine e André Gustavo novamente, no
restaurante Roma, em São Paulo, ocasião em que Aldemir Bendine "[...]
disse que queria registrar sua solidariedade devido a prisão de Marcelo
Odebrecht e disse que mesmo com a prisão a agenda da Petrobras
seguiria a mesma, sem qualquer mudança". 

Marcelo Bahia Odebrecht (evento 1, ANEXO10 e
ANEXO11) confirmou a versão de Fernando Reis. Relatou também que
durante as suas investigações para a colaboração, pôde "confirmar que
os R$ 3 milhões foram pagos em dinheiro, operacionalizados pela
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equipe de Hilberto Silva, com três pagamentos de R$ 1 milhão, nas
datas de 17/06/15, 24/06/15 e 01/07/15, sob o codinome 'Cobra' e
senhas Oceano, Rio e Lagoa". 

Como elementos de corroboração, Marcelo Odebrecht
aportou:

a) Planilha do Sistema Drousys onde constam os pagamentos
realizados para Aldemir Bendine ("Cobra");

b) agenda de Outlook de Marcelo Odebrecht marcando jantar com
Fernando Reis (FR) em 18/05/2015;

c) comprovante de voo para Brasília para o jantar ocorrido em
18/05/2015;

d) nota de Marcelo Odebrecht: "27/6 Ed. - avisar das glosas PB e
curtos circuitos e preocupação com os compromissos abaixo";

e) agendas de Outlook evidenciando reuniões entre Marcelo
Odebrecht e Aldemir Bendine ("Dida");

f) Nota de Marcelo Odebrecht "Am: [...] 17 vs eficácia". 

Na denúncia (evento 1), o Ministério Público Federal
aponta os seguintes elementos que corroboram a versão dos réus
colaboradores:

1) Relatório de Informação nº 095/2017-ASSPA/PRPR,
que aponta a ocorrência de 64 (sessenta e quatro) ligações telefônicas
entre os denunciados André Gustavo e Fernando Reis entre janeiro de
2014 e março de 2015, e 07 (sete) chamadas telefônicas entre Fernando
Reis e Aldemir Bendine nas datas de 11/12/2015, 13/12/2015,
14/12/2015 e 15/12/2015 (ANEXO4);

2) documentos e anotações relativos a negócios da
Odebrecht apreendidos na residência de Aldemir Bendine no
cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos nº
5030176-78.2017.4.04.7000, com: i) detalhamento do pleito de
financiamento da Odebrecht Agroindustrial ("para alongar os
financiamentos que vencem nas safras 14/15 e 15/16") perante o Banco
do Brasil e de operação da empresa angolana Biocomm (da qual a
Odebrecht é sócia minoritária); ii) lista de ligações solicitadas de
Aldemir Bendine, mencionando Marcelo Odebrecht em 05/02/2015, às
09h50min (ANEXO5, ANEXO6 e ANEXO17); iii) anotações pessoais
com os lembretes "lg p/ Andre" e "Fernando Reis (Odebrecht) lg. p/
almoço" (ANEXO58);

3) notas fiscais referentes à hospedagem de André Gustavo
Vieira da Silva no Hotel Mercure, em São Paulo/SP, nos dias 27/01/2014
e 28/01/2014, 12/05/2014 e 13/05/2014, 19/05/2014 e 20/05/2014,
08/07/2014 e 09/07/2014, 15/07/2014 e 16/07/2014, e 22/09/2014 e
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23/09/2014 (ANEXO7); e no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro/RJ, entre
26/03/2014 e 27/03/2014, 05/06/2014 e 06/06/2014, 23/07/2014 e
24/07/2014 (ANEXO8);

4) nota pessoal de Marcelo Bahia Odebrecht, com o teor
"Am: - Venda Brask - 17 vs eficacia - Compra Braskem c/Nafta -
desbloqueio OA/OOG - nao jogar lenha - comitê Braskem" (ANEXO9);

5) bilhete aéreo de Fernando Santos Reis com saída de
Recife/PE (partida às 12h25min) e destino a Brasília/DF em 16/12/2014
(chegada às 15h33min), e depois a São Paulo (saída às 23h20min e
chegada à 01h18min) (ANEXO12); 

6) nota de Outlook de confirmação de reunião de Marcelo
Bahia Odebrecht com Aldemir Bendine (apelido "Dida"), em
26/01/2015, das 17 horas às 18 horas (ANEXO13);

7) e-mail da Odebrecht à Presidência da República,
endereçado à assessoria do então Ministro da Casa Civil Aloizio
Mercadante, narrando a preocupação da Odebrecht com o bloqueio
cautelar emitido pela Petrobras contra 23 grupos econômicos,
especialmente quanto aos danos causados à pessoa jurídica
Odebrecht Óleo e Gás ("queda de mais 50% no valor de seus bonds
emitidos no mercado de capitais internacional") e mencionando a
possível celebração de acordo de leniência (ANEXO14); 

8) anexo de acordo de leniência da Odebrecht, referindo-se
à reunião realizada dez dias antes da posse de Aldemir Bendine como
Presidente da Petrobras, em 26/01/2015, relatando que: i) "Bendine
também disse que coordenaria soluções junto ao setor financeiro,
dizendo que tranquilizaria os bancos e que o Banco do Brasil sairia na
frente dando o apoio, evitando a quebra das empresas envolvidas na
Lava Jato, já que, segundo ele disse, os efeitos de uma crise de liquidez
generalizada seriam catastróficos, provocando um rombo de R$ 200
bilhões, o que ele chamou de 'efeito de arrasto'"; ii) "naquele momento,
parecia que estávamos todos do mesmo lado, tentando de alguma forma
nos proteger. Se as possíveis colaborações causavam receio à
Odebrecht, ficou absolutamente claro que o Governo também as temia.
Temor este que alimentou este encontro entre a empresa e o governo
(dez dias depois, Bendine se tornou Presidente da Petrobras) para
discutir os efeitos da Operação Lava Jato e possíveis sugestões para
evitar delações"; iii) "neste contexto, foram discutidas questões como a
descaracterização do conceito de grupo econômico, garantia de
liquidez de empresas, com a liberação de financiamentos pendentes,
pagamentos de faturas retidas na Petrobras, levantamento do bloqueio
cautelar de empresas na Petrobras, entre outras coisas que reduziram a
pressão sobre as empresas e, consequentemente, sobre seus executivos e
acionistas presos, como provável efeito de desestimular novas delações
premiadas"; iv) "ao final da reunião, quando já estávamos de pé,
caminhando para a porta, Bendine mencionou que o crédito da
Odebrecht Agroindustrial caminhava para sua aprovação, sem que
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houvesse de nossa parte qualquer reação extraordinária, ao contrário,
dissemos que tínhamos notícia de que na área técnica caminhava muito
bem" (ANEXO15);

9) Comunicado de aprovação, pelo Conselho de
Administração, em reunião realizada em 06/02/2015, da eleição de
Aldemir Bendine para ocupar o cargo de Presidente da Petrobras, em
substituição a Maria das Graças Silva Foster (ANEXO18);

10) Informações da empresa TAM Linhas Aéreas S.A.
(LATAM Airlines Brasil) sobre as viagens realizadas por Fernando Reis,
Marcelo Marcos Casimiro, Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, André
Gustavo Vieira da Silva, Aldemir Bendine (ANEXO19);

11) resposta do Hotel Windsor Atlântica ao Ofício nº
5196/2017-PRPR-FT, informando que Aldemir Bendine permaneceu
hospedado, individualmente, em 2015, nos períodos de 09/02 a 12/02,
19/02 a 20/02, 23/02 a 26/02, 03/03 a 06/03, 08/03 a 09/03, 09/03 a
13/03, 16/03 a 18/03, 23/03 a 27/03, 30/03 a 02/04, 07/04 a 09/04, 14/04
a 17/04, 21/04 a 24/04, 04/05 a 08/05, 19/05 a 21/05, e acompanhado de
Silvana Maria Bendine nos períodos de 23/03 a 26/03, 15/04 a 17/04 e
05/05 a 08/05/2015 (ANEXO20). 

12) capturas de tela extraídas das contas Apple
"lhv2304@icloud.com" e "a.bendine@uol.com.br", pertencentes a
André Gustavo Vieira da Silva e Aldemir Bendine respectivamente,
referentes a conversas por meio do aplicativo Wickr, que destrói
periodicamente as mensagens instantâneas (ANEXO21 e ANEXO22);

13) mensagem da Diretoria de Engenharia, Tecnologia e
Materiais – Corporativo (ETM-CORP), em 12/02/2015, às 23h34min,
com proposta de autorização para a negociação e processamento de
aditivos, transações judiciais ou extrajudiciais e termos de quitação
(ANEXO23);

14) relatório de Informação nº 094/2014, referentes à
análise dos aparelhos celulares de Aldemir Bendine e André Gustavo,
identificando 82 chamadas, no total de 1 hora e 49 minutos e 11
segundos entre 02/02/2014 e 06/02/2017 (ANEXO24). 

15) notas fiscais emitidas pela empresa MP MARKETING
(CNPJ nº 04.839.832/0001-32), no período de 01/01/2014 a
31/05/2017, sendo duas (canceladas) no importe de R$ 4.112.500,00
constando como tomadora dos serviços de "planejamento" a pessoa
jurídica Odebrecht Ambiental S.A.; uma (cancelada) de R$
1.000.000,00 para a empresa CESBE S.A. Engenharia e
Empreendimentos; e uma para J&F Investimentos S.A. no valor de R$
2.169.000,00, obtidas nos autos de Pedido de Quebra de Sigilo
nº 5024130-73.2017.4.04.7000/PR (ANEXO25 a ANEXO27);
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16) prestação de contas de Fernando Reis à
Odebrecht Ambiental S.A., com fatura de cartão de crédito
mencionando almoço no restaurante Rodeio em 04/05/2015, com
refeição e couvert para duas pessoas (ANEXO28);

17) e-mails entre Marcelo Odebrecht e Fernando Reis
agendando reunião, em Brasília, na residência de André Gustavo, em
18/05/2015 (ANEXO29), nota de Marcelo Odebrecht relacionada a esse
compromisso (ANEXO30), e a pertinente reserva da aeronave
(ANEXO31);

18) relatório de análise de polícia judiciária nº 417,
relacionado ao mandado de busca e apreensão nº 796211 (expedido nos
autos nº 5024251-72.2015.4.04.7000/PR), tendo como alvo Marcelo
Bahia Odebrecht, com a anotação registrada sob o nº 1004859 "Assunto:
LJ: ação JES/JW? MRF vs agenda BSB/Beto. Notas Dida/PR/açoes
MRF. Agenda (Di e Be). limp/prep E&C. Desbloq OOG. (…) - perfil
novo PR PB e alinhamento conosco" (ANEXO32);

19)  termo de colaboração de Maria Lúcia Guimarães
Tavares, apontando Álvaro José Galliez Novis como doleito responsável
pelas contas "Paulistinha" e "Carioquinha", utilizadas pelo Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht para a disponibilização de valores
em espécie em São Paulo e no Rio de Janeiro (ANEXO33);

20) documentos relacionados ao sistema Drousys, do Setor
de Operações Estruturadas da Odebrecht, constando três pagamentos de
R$ 1.000.000,00 da conta "Paulistinha" com as senhas "Oceano"
(17/06/2015), "Rio" (24/06/2015) e "Lagoa" (01/07/2015), codinome
"Cobra", obra "Agroindustrial", entregues a Marcelo Marques Casimiro
(ANEXO34 a ANEXO36);

21) termo de declarações de Aldemir Bendine, prestadas
perante a autoridade policial em 31/07/2017, narrando que conhece
André Gustavo desde 2013, e "perguntado se foi conversado sobre
assuntos relacionados retenção de pagamento na Petrobras depoente
nega já que segundo ele nao tinha mínima perspectiva de ser nomeado".
Declarou que, na reunião no Hotel Windsor, "FERNANDO REIS de
forma sutil perguntou ao depoente se ele já tinha conhecimento respeito
de bloqueio cautelar dentro da empresa e o depoente respondeu que
não". Negou que tenha solicitado propina a Marcelo Odebrecht e
Fernando Reis. Quanto à reunião ocorrida dia 18/05/2015 na residência
de André Gustavo, disse que apenas compareceu para um café e foi
surpreendido com a presença de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis na
ocasião. Relatou que usava o alpciativo Wickr para conversar com
André Gustavo e outras pessoas, que "perguntado se teve algum tipo de
relacionamento financeiro com ANDRÉ GUSTAVO ANTÔNIO CARLOS
disse que não", e "confirma o encontro com ANDRÉ GUSTAVO do qual
também participou FERNANDO REIS no almoço do restaurante Roma".
Narrou que se encontrou com os executivos do Grupo Odebrecht no
escritório de advocacia Mattos Filho em São Paulo/SP em setembro.
Negou que André Gustavo e Antônio Carlos tivessem lhe providenciado
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dólares. Discorreu que efetuou diretamente no Hotel Nannai os
pagamentos das suas despesas. Disse que "em uma segunda ocasião
depoente havia consultado ANDRÉ GUSTAVO se ele não conseguiria
novamente uma reserva no mesmo hotel, em dezembro de 2016, pois
pretendia passar final de ano em Nova York já não mais encontrava
hotel; QUE ANDRÉ GUSTAVO disse que através da sua agência de
viagem ele tentaria primeiro conseguir em Nova York, que acabou
ocorrendo; QUE dado necessidade de pagamento prévio da reserva
agência providenciou e o depoente pagou no retorno da viagem; QUE o
depoente nao se recorda da forma que pagou agência, mas se
compromete apresentar comprovante"; e "a respeito de um print de uma
mensagem que contem um número de licitação qual havia repassado
ANDRÉ GUSTAVO, tratava-se de uma licitação na área de promoções
da BR DISTRIBUIDORA, que era pública, na qual ele gostaria de
participar, sua empresa não participou portanto não foi vencedora"
(ANEXO37);

22) informações prestadas pela empresa SMILES S.A.,
consignando a viagem de André Gustavo de Brasília/DF (saída às
08h29min) para São Paulo/SP, 29/06/2015, e retorno na mesma data;
bem como a viagem de Aldemir Bendine, também saindo do aeroporto
de Congonhas, de onde embarcou, às 13h10min, para o Rio de
Janeiro/RJ (ANEXO38);

23) relatório de Informação nº 110/2017, produzido nos
autos de Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico nº 5024124-
66.2017.4.04.7000, registrando as ligações telefônicas, em
29/06/2015, entre André Gustavo e Marcelo Casimiro (às
12h28min), entre André Gustavo e Aldemir Bendine (às 12h39min -
duração de 425 segundos) e André Gustavo e a Arcos Propaganda (às
12h54min) (ANEXO39);

24) nota fiscal expedida referente à hospedagem de
Aldemir Bendine  e sua família no Hotel Nannai, de 05/02/2016 a
10/02/2016 (ANEXO40);

25) termo de declarações prestadas por Antônio Carlos
Vieira da Silva Júnior, perante a autoridade policial em 31/07/2014,
segundo o qual, "perguntado sobre a MP MARKETING disse que foi a
empresa que montou com o seu irmão para fazer planejamento de
comunicação publicitário; QUE a empresa não chegou a ter atividade e
o depoente saiu do contrato social em meados de julho de 2014"
(ANEXO41);

26) resposta do gerente jurídico da Petrobras Carlos Rafael
Lima Macedo a Taísa Maciel (que por sua vez repassou a resposta da
análise solicitada a Aldemir Bendine), explicando as razões fáticas e
jurídicas do bloqueio da Odebrecht Óleo e Gás, pontuando que
"eventual desbloqueio da OOG deveria ser acompanhado do
desbloqueio das demais empresas do segmento óleo e Gás de outros
grupos econômicos, tais como, a Queiroz Galvão Óleo e Gás e a IESA
Óleo e Gás"; e esclarecendo que a contratação direta do Estaleiro
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Paraguaçu ou constituição de sociedade específica, desacompanhada de
procedimentos de compliance, prejudicaria a Petrobras (ANEXO42); e
mensagem do e-mail funcional de Aldemir Bendine, na qual o
departamento jurídico encaminha fluxograma com passos a seguir para
o desbloqueio cautelar da empresa (ANEXO43).

27) documentos (planilhas e anexos dos acordos
colaboração de Ricardo Saud, Augusto Ribeiro de Mendonça
Neto, Hilberto Silva, Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Migliaccio da
Silva, Eduardo José Mortani Barbosa, Ricardo Ribeiro Pessoa, Paulo
Roberto Costa) pertinentes ao esquema cartelizado de empreiteiras no
âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A, detalhando que os
pagamentos de propina pela Grupo Odebrecht ocorria por meio do Setor
de Operações Estruturadas (ANEXO44 a ANEXO50, ANEXO59 a
ANEXO71);

28) termo de declarações de André Gustavo Vieira da
Silva, prestadas perante a autoridade policial em 31/07/2017, negando a
autoria dos crimes imputados e discorrendo que o valor de R$
3.000.000,00 recebidos da Odebrecht Ambiental referem-se a serviços
de consultoria (ANEXO51);

29) termo de declarações de Marcelo Marques Casimiro,
prestadas perante a autoridade policial em 22/03/2016, afirmando que
compareceu, por três vezes, ao apartamento nº 43, localizado na Rua
Sampaio Viana, nº 180, declarando as senhas "oceano", "rio" e "lagoa,
para receber encomendas por solicitação de Antônio Carlos Vieira da
Silva Júnior (ANEXO52);

30) Relatório nº 101/2017, produzido nos autos de Pedido
de Quebra de Sigilo Telefônico nº 5024124-66.2017.4.04.7000,
registrando as 12 (doze) ligações telefônicas, de 14/12/2015 a
21/12/2015, entre Amanda Bendine (titular  do terminal Aldemir
Bendine) e Circus Turismo para planejamento da viagem a Nova Iorque
(ANEXO53);

31) documentos entregues pela empresa Circus
Turismo, em cumprimento de intimação expedida nos autos nº 5031302-
66.2017.4.04.7000, com e-mail referentes à estadia de Aldemir
Bendine e sua família em Nova Iorque, de 22/12/2015 a 04/01/2016,
com motorista (de nome Eduardo) à disposição (ANEXO54); e
informações prestadas pela Circus Turismo, afirmando que André
Gustavo efetuou o pagamento, à vista e em espécie, da hospedagem de
Aldemir Bendine e sua família em Nova Iorque, bem como indicou o
motorista (ANEXO55). 

32) Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI nº
PR2017022), relativa a André Gustavo Vieira da Silva, evidenciando "a
retificação da DIRPF 2016 para incluir os R$ 3.000.000,00 declarados
como recebidos da Odebrecht Agroindustrial S/A foi feita de forma
unilateral, já que não houve, até o momento, retificação da DIRF
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entregue pessoa jurídica, o que, por sua vez, indica não haver, de sua
parte, o reconhecimento formal da efetiva prestação de serviços"
(ANEXO56).

Em Juízo (evento 297), Marcelo Bahia
Odebrecht confirmou a narrativa constante do anexo do seu acordo de
colaboração. Discorreu que havia uma equipe de operações estruturadas
no Grupo Odebrecht que cuidava dos pagamentos de propinas. Relatou
que, no início de 2014, a Odebrecht Agroindustrial estava renegociando
a reestruturação de uma dívida no importe de 1,7 bilhão de reais com o
Banco do Brasil. Declarou que Fernando Reis lhe disse que Aldemir
Bendine, por meio de André Gustavo, estava pedindo 1% do valor do
financiamento (R$ 17 milhões). 

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 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?

Marcelo Bahia Odebrecht narrou que esse primeiro pedido
de vantagem indevida não foi atendido, por não acreditar que Aldemir
Bendine pudesse interferir na análise técnica do Banco do Brasil. 
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Em virtude de percalços causados pela Operação Lavajato,
em janeiro de 2015, Marcelo Odebrecht procurou a então Presidente
Dilma Rousseff para tratar dos problemas financeiros das empresas do
Grupo Odebrecht, ocasião em que Aloizio Mercadante foi nomeado
interlocutor do Governo Federal para esses assuntos. Marcelo
Odebrecht enviou para Aloizio Mercadante e-mail com sugestões para
resolver os problemas da empresa. Em seguida, foi realizada reunião
com Aldemir Bendine, que ainda ocupava o cargo de Presidente do
Banco do Brasil mas portava pasta com as notas enviadas a Aloizio
Mercadante e comportou-se como "indicado pela presidência para
resolver os problemas derivados da lava jato".

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...

Juiz Federal:- Depois a gente vai perguntar desses documentos, eu
até tenho ele aqui, eu prefiro que o senhor faça o relato primeiro,
depois nós vemos os documentos.

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.

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:
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“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 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.

A ex-Presidente Dilma Vana Rousseff, ouvida na
qualidade de testemunha, confirmou que incumbiu o então Ministro da
Casa Civil Aloizio Mercadante de fazer a interlocução com as empresas
sobre os impactos econômicos derivados da Operação Lavajato (evento
288). 

Em 09/02/2015, Aldemir Bendine tomou posse como
Presidente da Petrobras. Marcelo Odebrecht interpretou que a situação
havia se alterado, pois Aldemir Bendine agora ostentaria "uma posição
que de fato poderia atrapalhar" os interesses do Grupo Odebrecht. A
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partir de então, Marcelo Odebrecht passou a tentar verificar se,
realmente, Aldemir Bendine estava solicitando vantagem indevida. O
réu colaborador alegou que passou a observar que as reuniões com
Aldemir Bendine eram agendadas por meio de André Gustavo, em
lugares atípicos, fora do ambiente institucional da Petrobras. 

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 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.

[...]

Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu tive, antes da reunião na casa do
André em maio, eu tive duas, pelo menos duas reuniões nesse
escritório de advocacia, que foi organizado e marcado por Fernando
através de André. E foi nesse esquema totalmente fora de...

Juiz Federal:- E quem estava presente nessas duas reuniões?
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Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu e o Fernando. Eu, o Fernando e o
Bendine.

Juiz Federal:- E Bendine E também o senhor André?

Marcelo Bahia Odebrecht:- Não, não, eu, o Fernando e o Bendine,
nessa reunião só estavam eu e o Fernando.

Juiz Federal:- E essas reuniões foram agendadas através do senhor
André?

Marcelo Bahia Odebrecht:- André, foi Fernando através de André.

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...

Relativamente à reunião ocorrida em 18/05/2015, na
residência de André Gustavo Vieira da Silva em Brasília/DF, Marcelo
Odebrecht relatou que Aldemir Bendine chegou depois dos demais.
Antes disso, conforme o réu colaborador, André Gustavo Vieira da Silva
informou que, durante a conversa, Aldemir Bendine tocaria no assunto
da renegociação do empréstimo do Banco do Brasil relacionado à
Odebrecht Agroindustrial e que esta menção seria uma espécie de
"senha" para confirmar a solicitação de propina. A reunião teria
transcorrido normalmente, e Aldemir Bendine tratou do assunto do
financiamento, fora do contexto da Petrobras e da forma como André
Gustavo Vieira da Silva disse que ele faria. Com isso, Marcelo
Odebrecht convenceu-se de que Aldemir Bendine realmente solicitava
vantagem indevida e, em função do cargo exercido por ele na Petrobras,
autorizou os pagamentos, inicialmente de R$ 3 milhões. 

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:
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“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.

Juiz Federal:- O financiamento do Banco do Brasil?

Marcelo Bahia Odebrecht:- Do Banco do Brasil, fora do contexto do
assunto totalmente e nesse sentido de que exatamente as palavras
que André tinha dito, dentro desse contexto, para caracterizar que o
pedido de André estava sendo. 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”. 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...

Conforme relatou Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando
Luiz Ayres da Cunha Santos Reis foi encarregado de ajustar com André
Gustavo os pagamentos, operacionalizados pelo Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht.

Nessas reuniões, Marcelo Odebrecht e Aldemir Bendine
tratavam do bloqueio cautelar e da retenção de pagamentos e glosas pela
Petrobras. Aldemir Bendine demonstrava disposição e era favorável
à estratégia para retirar a Odebrecht Óleo e Gás da lista de empresas
bloqueadas e resolver a questão das retenções, mas esses problemas não
foram resolvidos. 
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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...

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...

Juiz Federal:- Mas ele chegou a dar esse retorno para o senhor, no
sentido: “Olha, não consegui fazer isso por conta disso”, ou não?

Marcelo Bahia Odebrecht:- Eu não lembro exatamente desse
detalhe, mas, por exemplo, na primeira reunião, a gente discutiu
várias coisas, aí ele sai, e as coisas não andam. Aí na segunda
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reunião volta...

Juiz Federal:- E qual a justificativa que daí que ele colocava?

Marcelo Bahia Odebrecht:- Exato, o que ficava claro...

Juiz Federal:- Mas qual a justificativa que ele coloca para o senhor?

Marcelo Bahia Odebrecht:- Ele “Olha, isso não dá mais pra mexer”.

Juiz Federal:- O que, por exemplo, pode dar algum exemplo?

Marcelo Bahia Odebrecht:- Qualquer coisa que ele fazia dentro...
ninguém mais queria, chegou um momento em que, por exemplo, se
você vai pedir qualquer coisa, informação, os olhos estão todos
voltados, então...

Juiz Federal:- Mas ele falou isso para o senhor, por exemplo?

Marcelo Bahia Odebrecht:- Ele falava, ele falava de que: “Olha,
está difícil, está difícil as coisas lá dentro, ninguém mais faz”. Agora
sempre ele levava mais para o lado de mostrar disposição de ajudar e
meio que enrolava porque não tinha feito nada. E, veja bem, a
justificativa que ele dava eram justificativas... A gente sabia que de
fato...

Em Juízo (evento 298,
TERMO_TRANSC_DEP1), Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos, à
época Presidente da Odebrecht Ambiental, corroborou a narrativa de
Marcelo Bahia Odebrecht. 

Relatou que conheceu André Gustavo em 2013, quando
este havia trabalhado na campanha eleitoral de Humberto Costa à
Prefeitura de Recife/PE. Em  meados de 2014, encontrou-se com André
Gustavo, no Hotel Mercure, em São Paulo/SP. Na ocasião, André
Gustavo afirmou ser próximo de Aldemir Bendine, então Presidente do
Banco do Brasil, e que este estava insatisfeito com Marcelo Odebrecht
porque não estava ganhando nada. Segundo Fernando Reis, André
Gustavo discorreu, com riqueza de dados, sobre a agenda do Grupo
Odebrecht no Banco do Brasil, e que havia um desejo de receberem uma
"remuneração" da Odebrecht. 

Sucessivamente, foram realizadas outras reuniões, sendo
que André Gustavo passou a tratar mais focadamente do pedido de
financiamento da Odebrecht Agroindustrial (de 1,7 bilhão), solicitando
vantagem indevida no importe de 1% (R$ 17 milhões). Posteriormente,
por sugestão de André Gustavo Vieira da Silva, Fernando Luiz Ayres da
Cunha Santos Reis se encontrou com Aldemir Bendine no Banco do
Brasil. Na conversa, não foram tratados assuntos ilícitos, mas ao final
Aldemir Bendine teria dito "continuamos conversando através de nosso
amigo comum", frase esta que foi interpretada por Fernando Reis como
uma referência velada a André Gustavo Vieira da Silva. 
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 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 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.

[...]
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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 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.

Juiz Federal:- Sei.

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 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.

Avaliando que a situação no Banco do Brasil estava bem
encaminhada, "de que existia uma normalidade, que a área técnica
estava tratando do crédito", Marcelo Odebrecht e Fernando Reis
concluíram que não pagariam a vantagem indevida nesse primeiro
momento. 
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No início de 2015, foi realizada reunião entre Fernando
Reis, Marcelo Odebrecht e Aldemir Bendine no Banco do Brasil, para
tratar de impactos da Operação Lavajato nas questões creditícias. 

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.

Juiz Federal:- Como é que o auxílio se desdobrou daí então?

Fernando Reis:- Aí essa reunião passou e inclusive ficou em nós, nós
ficamos com a impressão de que de fato o assunto estava morrendo,
que ele não iria dar sequencia naquilo, mas na semana seguinte...

Juiz Federal:- O assunto da propina?

Fernando Reis:- O assunto da cobrança dos 17 milhões de reais que
ele cobrava e sentia necessário.

Juiz Federal:- Nessa reunião em janeiro ele não fez nenhuma
menção?

Fernando Reis:- Não, não. Falou de Brasil, falou de tudo... Essa
reunião, pelo menos a memória que eu tenho, é para se acreditar
também como um interlocutor de assuntos extra Banco do Brasil.

Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis narrou que,
dias depois, recebeu um telefonema de André Gustavo Vieira da Silva,
falando, com certa euforia, sobre a indicação de Aldemir Bendine para o
cargo de Presidente da Petrobras e sugerindo que o poder de Aldemir
Bendine teria aumentado ("agora a caneta dele fica mais pesada").

Após a posse de Aldemir Bendine no cargo de Presidente
da Petrobras em 06/02/2015, Fernando Reis relata que se reuniu com
André Gustavo e Aldemir Bendine na recepção do Hotel Windsor,
apenas para falar da Petrobras e da agenda da Odebrecht com a
petrolífera. 

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
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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. 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.

Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis afirmou que,
em contatos  subsequentes com André Gustavo, este reportou que o
crédito à Odebrecht Agroindustrial havia sido concedido no Banco do
Brasil e continuou a cobrar a vantagem indevida. Em almoço com
André Gustavo na churrascaria Rodeio, em São Paulo/SP, André sugeriu
um encontro na residência dele, em Brasília/DF, com a participação
também de Marcelo Odebrecht e Aldemir Bendine. Nessa reunião em
maio de 2015, André Gustavo informou a Fernando Reis que Aldemir
Bendine faria referência ao crédito da Agroindustrial, como espécie de
"senha", para confirmar a solicitação de vantagem indevida. As
conversas giraram em torno da agenda da Odebrecht na Petrobras, como
a questão do desbloqueio da cautelar, até que Aldemir Bendine disse a
"senha" (“Marcelo, e o crédito da Agroindustrial foi renovado, né? Deu
tudo certo”) e continuou conversando sobre a Petrobras. Com essa
confirmação, Marcelo Odebrecht autorizou o pagamento da propina,
inicialmente de R$ 3 milhões, o qual foi operacionalizado pelo Setor de
Operações Estruturadas.

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. Ao não
ter essa resposta, e isso a gente já estava conversando de junho de
2014 até maio, já tinha uns dez meses aí, ele sugeriu então que se
fizesse um encontro como quem queria escalar, no sentido de que ele
não conhecia o Marcelo Odebrecht, então de que se fizesse um
encontro das quatro pessoas: eu, o Marcelo, o senhor Aldemir
Bendine e ele sugeriu que fosse na casa dele em Brasília. Então se
verificou as agendas, eu acho até que foi tratado através da minha
secretaria com ele e tinha uma agenda em um dia onde o Bendine
estaria em Brasília, o Marcelo também estaria em Brasília e foi
marcado, essa reunião foi no dia 18 de maio. Nessa reunião do dia 18
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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 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. 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.

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”.

Fernando Reis declarou que, no penúltimo encontro em
agosto de 2015, após a prisão de Marcelo Odebrecht, André Gustavo
Vieira da Silva externou que possuía expectativa de receber o "saldo"
(R$ 14 milhões), o que foi recusado. 
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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?

Fernando Reis:- Eu soube, logo depois da prisão do Marcelo, pelo
próprio André Gustavo, que os pagamentos tinham sido realizados.

Juiz Federal:- O quê, houve um encontro ou não houve um encontro?

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”.

Juiz Federal:- Ele lhe confirmou, o André?

Fernando Reis:- O André. Desculpa se eu estou soltando aqui o...

Juiz Federal:- Não, não tem problema. E ele falou que tinha
expectativa de receber mais?

Fernando Reis:- De receber o saldo.

Juiz Federal:- Aí o que o senhor falou?

Fernando Reis:- Eu disse: “Olha André, nós fizemos esse pagamento
e esqueça, não tem saldo, isso nós não sabemos nem o que vai
acontecer.” Nós, no momento, já não existia nem... esse procedimento
já era um procedimento acabado, encerrado, não existia isso na
Odebrecht, já tinha... mais ainda naquele momento, logo após a
prisão do Marcelo, a Odebrecht absolutamente desestruturada.

Juiz Federal:- E aí teve algum desdobramento posterior?
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Fernando Reis:- Posteriormente a isso eu tive um último encontro
com ele, que eu trago no meu relato também, em marco de 2016, ele
me procurou, bastante depois, dizendo que tinha passado um período
fora do Brasil. Esse período ele tinha passado em Portugal, para uma
campanha política. E me procurou para saber como estavam as
coisas. Eu tive um almoço com ele no Hotel Manhattan, em Brasília,
nesse almoço ele me comentou que tinha passado o carnaval, deve ter
sido logo depois... do carnaval de 2016, ele me comentou que tinha
passado o carnaval com o senhor Bendine, em Recife... não em
Recife, na praia em Porto de Galinhas, e voltou a dizer que tinha a
expectativa ainda de receber o saldo desse recurso. Então aí já não
falando tanto do Bendine, se concentrava sempre, até porque a
Odebrecht já tinha mudado completamente a sua postura e ele se
concentrava sempre na cobrança do saldo dos 14 milhões restantes
que ele julgava que tinha direito.

Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis discorreu que
participou de duas reuniões com Marcelo Bahia Odebrecht e Aldemir
Bendine no escritório de advocacia Mattos Filho, agendadas por André
Gustavo Vieira da Silva. Essas duas reuniões, em 06/03/2015
e 01/06/2015, foram confirmadas pelo escritório Mattos Filho (evento
365). Houve, ainda, uma terceira reunião no escritório de advocacia,
após a prisão de Marcelo Odebrecht, com participação de Emílio Alves
Odebrecht, Newton Sério de Souza, Fernando Reis e Aldemir Bendine. 

Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis relatou
que Aldemir Bendine se recusava a participar das reuniões com Marcelo
Bahia Odebrecht quando solicitadas através dos canais formais, mas
concordava se fossem intermediadas por André Gustavo Vieira da Silva.

Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5035263-15.2017.404.7000,
continuidade do depoimento do senhor Fernando Luiz Ayres da
Cunha Santos Reis. Então o senhor disse que o encontrou em março
de 2016 e aí houve essa cobrança do saldo, isso?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Foi isso. E foi a última vez que eu o
vi, foi em março de 2016, e nós falamos disso, basicamente esse foi,
depois disso também nunca mais vi o senhor Bendine, teve aí um...,
que foi trazido aqui na última sessão que eu estive pelas testemunhas,
uma reunião realizada que na minha percepção é em um outro
contexto, uma reunião realizada depois da prisão do Marcelo existia
a intenção do Newton, do senhor Newton de Souza, que passou a ser
então meu líder ali naquele momento de desestruturação da
Odebrecht, ele tinha tido uma tentativa de fazer uma reunião com o
senhor Bendine, basicamente pela questão de uma, do cancelamento
de uma plataforma da Odebrecht Óleo e Gás, não tinha conseguido e
eu marquei uma reunião para que o Newton fosse, a ideia era marcar
uma reunião para o Newton e acabou que houve o pedido do senhor
Bendine de que o senhor Emílio fosse também, eu entendi naquele
momento que como o Newton era interino e ninguém sabia o que iria
acontecer, se o senhor Marcelo iria sair da cadeia em seguida, se não
iria, enfim, como ninguém sabia...

Juiz Federal:- Houve essa reunião então?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Houve essa reunião.

Juiz Federal:- Foi no escritório de advocacia?
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Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Foi no escritório de advocacia.
Essa reunião foi feita e eu fui também basicamente porque eles nem
se conheciam, nenhum dos dois conhecia o senhor Bendine.

Juiz Federal:- O senhor já tinha ido antes nesse escritório de
advocacia?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Já tinha ido antes.

Juiz Federal:- Em que contexto?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Bom, nesse escritório eu já tinha
ido várias vezes porque é um escritório de advocacia que me atendia,
atendia outros assuntos da Odebrecht Ambiental, tinha ido também
em duas outras reuniões que o Marcelo teve com o Bendine nesse
mesmo escritório de advocacia.

Juiz Federal:- E quando foram essas reuniões?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Excelência, essas reuniões, na
verdade, elas até quando nós fizemos os relatos eu não me lembrava
dessas reuniões, elas devem ter sido, com certeza, entre maio, entre
fevereiro que foi a posse dele na Petrobras e maio que foi essa
reunião na casa do senhor André Gustavo.

Juiz Federal:- Essa duas reuniões no escritório de advocacia, quem
estava presente?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- O senhor Marcelo, eu e o senhor
Bendine. Eu, em uma delas me lembro até que eu fiquei quase que o
tempo todo fora da sala porque eu estava resolvendo algum outro
problema, mas...

Juiz Federal:- Esses encontros tiveram alguma participação do
senhor André?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Foram marcados através do
senhor André, todos eles, inclusive o próprio encontro com o
senhor, o encontro do Mattos Filho com o senhor Newton e o
Emílio...

Juiz Federal:- (inaudível) do senhor André?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- E o Emílio. Não me lembro se eu
procurei o Bendine, mas, com certeza, foi falado com os dois, a
interação era tal que o que se falava com um, era o que se falava com
o outro.

Juiz Federal:- Essas duas reuniões no escritório de advocacia e essa
terceira reunião na casa do senhor André, o senhor sabe me dizer de
quem que foi a iniciativa, se foi os senhores que procuraram o senhor
Bendine através do senhor André ou foi o André que procurou os
senhores para marcar essas reuniões?

Fernando Luiz A. da C. S. Reis:- Não, a reunião na casa dele, com
certeza, foi a partir de um pedido do André para que até ele, André,
pudesse ter uma reunião que ele pudesse estar presente, porque nas
do escritório de advocacia ele não estava presente e ali tinha o
incomodo dele de que eu não estava resolvendo a questão dos 17
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milhões, então ele pediu para que fosse na casa dele para que ele
pudesse estar presente, as outras duas no escritório de advocacia,
uma delas, com certeza, eu me lembro que foi, o Marcelo pedia a
reunião formalmente e ela era negada e depois o senhor André
Gustavo dizia “Olha, a reunião foi negada, mas pode ser feita em
outro lugar, de outra forma” como aconteceu.

Fernando Reis expôs que os pagamentos dos R$ 3 milhões
foram operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas, nas
pessoas de Eduardo Barbosa, que foi apresentado a André Gustavo com
o nome falso de Airton, e Fernando Migliaccio.

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.

Ouvido na qualidade de testemunha por ter aderido ao
acordo de leniência da Odebrecht, Eduardo José Mortani Barbosa
(evento 217, TERMO_TRANSC_DEP3) reconheceu a existência do
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e que realizou o
pagamento de R$ 3 milhões a André Gustavo por determinação de
Fernando Reis. Outrossim, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho e
Fernando Migliaccio da Silva (evento 192) esclareceram o
funcionamento do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht. 

Hilberto Mascarenhas relatou que eram utilizadas contas
em nome de off-shores que transferiam os recursos para doleiros que,
por sua vez, faziam pagamentos no Brasil em nome da Odebrecht.
Elucidou que as contas "Paulistinha" e "Carioquinha" eram relativas a
Álvaro Novis e que os valores pagos seriam descontados da conta da
Odebrecht Agroindustrial. Narrou que Fernando Reis possuía
autorização para requisitar pagamentos ao Setor de Operações
Estruturadas. 

Hilberto Silva:- Em 2006 fui convidado por Marcelo e assumi a área
de Operações Estruturadas.

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.
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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:- 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.

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor falou que a senhora
Maria Lúcia organizava esse esquema das requisições para
providenciar as entregas do dinheiro.

Hilberto Silva:- Não, ela recebia as requisições de Ubiraci, entrava
em contato com os prestadores de serviços que fariam as entregas e
passava a solicitação para eles. A requisição se transformava numa
ordem de pagamento, essas ordens de pagamento eram
encaminhadas para essas pessoas com endereço de entrega,
codinome da pessoa, a senha, tinha todo um processo.

Ministério Público Federal:- Eu vou mostrar aqui para o senhor um
documento que está nos autos, encartado no evento 1, anexo 36, para
o senhor verificar se esse é um exemplo de documento que tramitava
nesse setor como requisição.

Hilberto Silva:- É, eu já conheço esse documento.

Juiz Federal:- Eu vou lhe mostrar, mas só para localizar aqui os
demais, são aquelas requisições que se encontram nos autos, consta
em cima: "Fazer requisição. Prestador 'Paulistinha'". E com isso eu
vou mostrar aqui.

Hilberto Silva:- É, eu vi nos autos, é, aqui tem o codinome, no caso
aqui era 'Cobra', a obra que seria debitada: Agro Industrial. O local
que seria feito o pagamento: São Paulo. Aqui embaixo tinha o valor,
a senha: Oceano. Aqui tinha todos os dados, com isso ela passava
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isso para... Quem foi que fez essa? Foi o 'Paulistinha'. 'Paulistinha',
ela passava para o Álvaro e pedia para ser o pagamento em São
Paulo. Essa aqui é idêntica, só que a senha já tinha sido mudada, e a
outra também idêntica. Só tinha mudado a senha, tinha que mudar
mesmo. Em cada pagamento tinha uma senha, quem definia a senha
daí era o Ubiraci.

Ministério Público Federal:- Certo. Consta aqui que o solicitante foi
Fernando Reis. Fernando Reis era um dos líderes empresariais?

Hilberto Silva:- Isso, solicitante. Ele podia solicitar porque tinha
autorização para isso.

[...]

Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do juízo aqui muito
rapidamente. Eu não sei se ficou claro pra mim, esses pagamentos
que eram, esses recursos em espécie que eram utilizados para fazer
esse pagamento aqui no Brasil, esses recursos tinham alguma ligação
com movimentações financeiras do exterior?

Hilberto Silva:- Elas eram... A geração, senhor juiz, ela era gerada
em moeda estrangeira. Eram operações feitas sempre no exterior e
gerava caixa 2 no exterior. Esse caixa 2 ficava disponível em várias
offshores. Quando nós precisávamos de reais, a gente usava esses
recursos para comprar reais.

Juiz Federal:- Entendi. Então um pagamento em espécie aqui em real
correspondia a uma transferência em dólar lá no exterior, por
exemplo, por doleiro, ou não?

Hilberto Silva:- Não, não. Não era assim, fechado, individual. Eu
tinha uma programação, um exemplo, que eu ia gastar nos próximos
30 dias, 15 milhões de reais. Eu comprava 15 milhões de reais e
deixava disponível aqui no Brasil.

Juiz Federal:- Comprava de doleiro?

Hilberto Silva:- De doleiro, prestadores de serviços, de...

Juiz Federal:- Esse correspondente era repassado no exterior para
essas pessoas que disponibilizavam em reais?

Hilberto Silva:- Correspondente, para fechar a operação de cabo,
era passado para as contas que eles davam no exterior. Mas não era
um pagamento, uma transferência, entendeu?

Juiz Federal:- Certo.

Hilberto Silva:- Se fazia um caixa.

Fernando Migliaccio explicou que Álvaro Novis era um
dos doleiros/intermediários encarregados de efetuar pagamentos em
nome da Odebrecht (operava a conta "Paulistinha"). Esclareceu que
Fernando Reis possuía poderes para solicitar ao Setor de Operações
Estruturadas a realização dos pagamentos, e que as senhas eram
utilizadas para identificar os desembolsos. Confirmou, ainda, que os
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pagamentos referentes às senhas "oceano", "rio" e "lagoa" foram
requisitados por Fernando Reis (evento 192,
TERMO_TRANSC_DEP4).

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.

[...]

Juiz Federal:- Esses são as aquelas mesmas requisições que foram
mostradas antes ao senhor Hilberto, certo? Fazer a requisição...
Para localizar as partes.

Ministério Público Federal:- O senhor reconhece esses documentos?

Fernando Migliaccio:- Esse documento, eu reconheço de ter visto
agora na imprensa ou no inquérito, não sei em qual dos dois. Mas
esse documento eu posso quase afirmar que é um documento interno
em que, tanto a Maria Lúcia quanto a Ângela, passavam
respectivamente para os parceiros que iam fazer os pagamentos.
Então, como no caso aqui é reais, a Lúcia passou esse documento
provavelmente para o Álvaro Novis, porque está escrito 'Paulistinha'.

Ministério Público Federal:- Correto. Consta como solicitando aqui
Fernando Reis. Fernando Reis era um dos líderes empresariais que
podiam...

Fernando Migliaccio:- Sim, da Foz do Brasil.

[...]

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.
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Em interrogatório judicial (evento 298,
TERMO_TRANSC_DEP2), o réu colaborador Álvaro José Galliez
Novis discorreu que prestava serviços ao Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht, disponibilizando dinheiro em
espécie. Declarou que recebia comissão de até 2,5% sobre o valor da
entrega, e que era denominado de "Paulistinha" no sistema Drousys, da
Odebrecht, no tocante às entregas efetuadas em São Paulo/SP.
Confirmou que realizou as entregas identificadas com as senhas
"oceano", "rio" e "lagoa".

Juiz Federal:- Senhor Álvaro, o senhor prestava serviços para o
grupo Odebrecht?

Álvaro José Galliez Novis:- Prestava.

Juiz Federal:- Desde quando?

Álvaro José Galliez Novis:- Desde 2007.

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.

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?
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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.

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:- E o senhor ganhava o que com esse trabalho para a
Odebrecht?

Álvaro José Galliez Novis:- No início começou com 0,5% e durante o
período foi aumentando, e terminou com 2,5%.

Juiz Federal:- Esses reais, o senhor sabe como que eram
disponibilizados pelas transportadoras?

Álvaro José Galliez Novis:- Sei.

Juiz Federal:- Como que era?

Álvaro José Galliez Novis:- Quem entregava os reais na
transportadora era o Rodrigo Duran, os irmãos Samir e Adir, e o
Juca Bala, essas são as pessoas que colocavam os reais dentro da
transportadora.

Juiz Federal:- O Ministério Público afirma que essa disponibilização
dos reais era feita através de uma espécie de operação dólar cabo,
com pagamentos sendo feitos lá fora, o senhor tinha conhecimento
disso?

Álvaro José Galliez Novis:- Não, nunca fiz, não era a minha função e
nem era, a minha função era receber os reais dentro da
transportadora e entregar para quem eles determinassem.

[...]

Juiz Federal:- E o senhor mantinha algum registro de contabilidade
informal dessas operações que o senhor fazia?

Álvaro José Galliez Novis:- Tinha dentro do Drousys as planilhas, a
minha de São Paulo era a "Paulistinha" que era batida junto com a
Lúcia, junto com o Fernando, e aquilo era uma...
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Juiz Federal:- O senhor sabia que o senhor era Paulistinha dentro
desses registros?

Álvaro José Galliez Novis:- Sabia, com certeza.

Juiz Federal:- O senhor que acertou esse codinome, como é que foi?

Álvaro José Galliez Novis:- Eu não lembro como foi dado, mas foi
dado "Paulistinha" pelo fato de ser coisas só feitas em São Paulo,
aquela conta eram 100% pagamentos feitos em São Paulo; eu, doutor
Moro, só fazia pagamentos em São Paulo e alguns no Rio, mas a
maioria era em São Paulo.

Juiz Federal:- E essas operações do Rio de Janeiro detinham outro
codinome, não?

Álvaro José Galliez Novis:- "Carioquinha".

Juiz Federal:- E o senhor diria, assim, que o senhor fez centenas de
operações para o...

Álvaro José Galliez Novis:- Fiz, com certeza.

Juiz Federal:- Fez bastante coisa?

Álvaro José Galliez Novis:- Com certeza.

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:- O senhor recebia todos esses dados que estão aqui
nessa ordem, não?

Álvaro José Galliez Novis:- Não, o que eu recebia era a data para
fazer a entrega, o local e a senha.

[...]

Juiz Federal:- E o valor aqui em espécie, era entregue em espécie?

Álvaro José Galliez Novis:- Em espécie.

Juiz Federal:- E essa senha, quem tinha que falar a senha?

Álvaro José Galliez Novis:- Essa senha foi criada pelo, eu não sei
quem criava essas senhas lá no grupo Odebrecht, mas essa senha era
me passada pela, já vinha pela Lúcia e pelo Fernando.
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Juiz Federal:- E aí a pessoa que ia receber tinha que usar essa
senha?

Álvaro José Galliez Novis:- Usar essa senha, exatamente.

Apontado como a pessoa que recebeu os três pagamentos
de R$ 1 milhão, Marcelo Marques Casimiro, em sede de inquérito
policial, declarou que compareceu, por três vezes, ao apartamento nº 43,
localizado na Rua Sampaio Viana, nº 180, declarando as senhas
"oceano", "rio" e "lagoa, para receber encomendas (evento 1,
ANEXO52).

Em Juízo (evento 217, TERMO_TRANSC_DEP1), a
testemunha Marcelo Marques Casimiro narrou que é taxista e prestava
serviços para Antônio Carlos Vieria da Silva Júnior e André Gustavo
Vieira da Silva. Declarou que compareceu ao apartamento situado
na Rua Sampaio Viana para receber encomendas, as quais foram
entregues após dizer uma senha.

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.

Marcelo Marques Casimiro afirmou que, ao contrário do
que constou do seu termo de declarações prestadas no inquérito, não foi
Antônio Carlos, mas sim seu irmão André Gustavo quem lhe pediu para
que recebesse as encomendas. Relatou, ainda, que desconhecia que o
conteúdo dos pacotes era dinheiro. 
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Ministério Público Federal:- No depoimento também, ficou claro
aqui, que o senhor recebeu encomendas no apartamento da Rua
Sampaio Viana, o senhor confirma esse depoimento?

Marcelo Marques Casimiro:- Confirmo.

Ministério Público Federal:- E no depoimento também, o senhor
deixou claro, que o senhor Antônio Carlos lhe pediu pra receber
esses documentos, porque ele estava em Recife. O senhor confirma
esse depoimento?

Marcelo Marques Casimiro:- Não.

Ministério Público Federal:- Por que o senhor não confirma?

Marcelo Marques Casimiro:- Não foi o senhor Antônio Carlos.
Como eu falei desde o começo, o meu acesso, o meu contato era com
André Gustavo, irmão do senhor Antônio. Eu acho que ligaram ...
porque falaram que o apartamento está alugado pra ele, então
ligaram que eu trabalhava com ele. Não. Eu trabalho com o irmão
dele.

Ministério Público Federal:- Senhor Marcelo Casimiro, eu queria
fazer uma advertência ao senhor, que mentir em juízo é crime de falso
testemunho, tudo bem?

Marcelo Marques Casimiro:- Mas eu não estou mentindo, eu estou...

[...]

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.

Juiz Federal:- O senhor deixava dentro do apartamento?

Marcelo Marques Casimiro:- Dentro do apartamento.

André Gustavo Vieira da Silva, em seu interrogatório
judicial, confessou os fatos criminosos que lhe foram imputados (evento
363, TERMO_TRANSC-DEP1). Declarou que é publicitário, possui
uma empresa de comunicação denominada Arcos Comunicação, e uma
empresa de consultoria. Afirmou que conheceu Bendine no final do ano
de 2013, em um evento social na casa de um amigo comum. Disse que
pretendia colaborar para a elucidação dos fatos, apesar de não ter
formalizado acordo de colaboração premiada com o Ministério Público
Federal. Narrou que conheceu Fernando Reis quando trabalhou na
campanha  eleitoral do Município de Recife/PE, do então senador
Humberto Costa, que é seu padrinho de casamento, tendo influenciado o
candidato a questionar concessão de fornecimento de água
em Recife/PE da qual participava a Odebrecht. Discorreu que se
comunicava com Aldemir Bendine principalmente por meio do
aplicativo Wickr, que autodestruía periodicamente as mensagens. 
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André Gustavo Vieira da Silva:- Na realidade, quando eu conheci
Aldemir Bendine, depois eu tive uma ou duas ocasiões com ele. Uma
eu acho que socialmente, a outra eu estive no Banco do Brasil com
ele. E por força das circunstâncias de como a gente se conheceu, eu
sou uma pessoa que sou um pouco expansiva realmente, conversei
com ele e perguntei a ele em algum momento se eu tivesse,
eventualmente, alguma necessidade, alguma demanda no Banco do
Brasil, alguma coisa de algum cliente ou algum assunto específico, se
eu podia contar de alguma forma com a ajuda dele a nível de
encaminhamento ou coisa parecida. Ele disse: “Não, claro, e tal, isso
é normal, as pessoas...”, e ficamos por aí então nesse primeiro
momento.

Juiz Federal:- E como isso evoluiu depois, houve... Aqui há uma
referência específica na denúncia de um empréstimo do grupo
Odebrecht e que teria envolvido um acerto de corrupção. O senhor
pode me relatar sobre esses fatos aqui, se isso realmente aconteceu
ou não?

André Gustavo Vieira da Silva:- Posso. Na realidade, o que
acontece, eu conhecia doutor Fernando Reis. Eu participei como
colaborador espontâneo na campanha do prefeito do Recife, do então
senador Humberto Costa, que é padrinho do meu casamento. E após
a campanha, já no final da campanha, eles estavam ganhando a
concessão de água no Recife. E foi decisão minha de influenciar
Humberto de questionar o preço da tarifa, que isso iria desequilibrar
o valor da água, isso deu uma confusão, porque ele mandou um
recado pra mim: “Rapaz, você vai inviabilizar o processo de
concessão de água do Recife, porque se essa tarifa cair desequilibra
as obras e tal”. E ficou assim, mas muito elegamentemente. A eleição
passou, o candidato o qual o Eduardo Campos defendia ganhou a
eleição, nós perdemos a eleição. E na sequência eles fizera um
trabalho para resgatar o projeto de água. Eu me aproximei dele, ele
brincava, ele dizia: “Rapaz, você quase afundou o nosso projeto, o
nosso projeto estava indo bem, você levou a tarifa lá pra baixo”.

Juiz Federal:- Esse é o Fernando Reis?

André Gustavo Vieira da Silva:- O Fernando Reis.

Juiz Federal:- Certo.

André Gustavo Vieira da Silva:- E eu disse a ele, eu digo: “Olha,
Fernando, vocês tem muitos problemas de margem, por conta dessa
situação toda do Recife ficou com a impressão que isso não é um
negócio bom para o Recife”. E como eles tinham mais de cem
concessões de água me interessava com agência de comunicação
também prospectar o cliente como um todo. Me ofereci a ele, ele em
um primeiro momento foi simpático. Chegou a marcar uma reunião
com o chefe de comunicação dele em São Paulo, um rapaz chamado
Kiko. Eu estive com esse Kiko, salvo engano, eu acho que o Kiko
chegou a estar com uma pessoa da minha equipe, falando de uma
demanda no Ceará ou no Rio Grande do Norte, de comunicação. E
na seqüência disso, eu tive uma reunião com o Fernando Reis, o
Fernando destacando já, naquele momento, muita preocupação e
muita dificuldade com o ambiente político, com essa questão da lava
jato, uma preocupação global dos assuntos, vamos dizer, Odebrecht.
E particularmente falando de que, na Ambiente, em que ele era
presidente, os desafios que ele tinha e como ele ia cumprir todas
aquelas concessões que ele tinha assumido de alguma forma
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compromisso. E nesse contexto, eu perguntei a ele, eu digo: “Rapaz,
você tem alguma pauta no Banco do Brasil?”. Ele disse: “André, nós
somos o maior grupo empresarial brasileiro junto à JBS, e temos uma
pauta extensa no Banco do Brasil e tal, mas que é sempre tratada
muito por Marcela”. Que eu acho que falou aqui, eu não sei o nome
dela, o sobrenome dela é um pouco... “E pelo próprio Marcelo, que
costuma tratar isso com Guido Mantega, com esse pessoal”. E eu
disse a ele, eu digo: “Olhe, eu tenho uma boa relação com, construí
uma boa relação com o presidente do Banco do Brasil, Aldemir
Bendine, e se for conveniente, eu posso tentar ajudar nessa questão”.
Ele, em um primeiro momento, ficou meio apreensivo se ia ou não,
mas nem fechou as portas e nem foi adiante. Ficamos de voltar a
conversar o assunto. Imagino que ele ia de alguma forma tratar o
assunto internamente. Eu marquei um encontro com o doutor
Bendine. Nós falávamos muito por aquele aplicativo Wickr, que é um
aplicativo criptografado, que autodestrói. Ou seja, só se você
fotografar a tela que fica registro. Era por onde nós nos
comunicávamos, muito pouco por telefone, praticamente nada por e-
mail, era muito difícil, era especificamente...

Juiz Federal:- Por que a utilização desse aplicativo específico?

André Gustavo Vieira da Silva:- Questão de reserva mesmo, ali, já se
falava que todo mundo escutava todo mundo, que todo mundo
ouvindo todo mundo, que telefone não era seguro, então...

Juiz Federal:- E ele tinha esse aplicativo e o senhor também?

André Gustavo Vieira da Silva:- Tinha também.

André Gustavo alegou que, no âmbito dessa relação com
Aldemir Bendine, surgiu a ideia de tratar da pauta do Grupo Odebrecht
no Banco do Brasil, notadamente da Odebrecht Agroindustrial, que
pleiteava o refinanciamento de uma dívida de quase R$ 3 bilhões.
Narrou que tratou com Fernando Reis da possibilidade de ser
remunerado pela interferência na concessão desse crédito, mas não
houve encaminhamento (a Odebrecht não pagou o valor solicitado). 

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
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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
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...
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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.

Juiz Federal:- Era uma forma de o senhor mostrar que o senhor
tinha influência com o senhor Bendine?

André Gustavo Vieira da Silva:- Mostrar que eu estava de alguma
forma habilitado ou alinhado com ele para tratar o tema.

Juiz Federal:- Certo.

André Gustavo Vieira da Silva:- Na realidade, o doutor Fernando
Reis foi para a reunião. Voltou da reunião ciente de que realmente eu
tinha essa relação. Ele cita alguns termos o tipo “Vamos falar via
nosso amigo em comum e tal”. Isso é da relação ou da conversa que
ele teve com o Bendine, eu não posso dizer se Bendine usou esse
termo ou não.

Juiz Federal:- O senhor não estava presente nessa reunião
específica?

André Gustavo Vieira da Silva:- Não, eu não participava de reuniões
da Odebrecht com ele, das reuniões que houveram. Só participei de
uma na minha casa. As outras reuniões, basicamente, não eram
assim. Então, tocamos o assunto de alguma forma, a pauta foi se
desenrolando e teve alguns eventos e alguns encontros com o
Fernando Reis em que a gente tratava, ele ficava sempre ponderando
se o assunto estava ou não caminhando. Chegamos a conversar sobre
a possibilidade de ser remunerado por essa interferência. Eu cheguei
a falar em percentual de 2% a ele, ele disse que era impossível. Ele
dizia que o grande desafio dele com Marcelo Odebrecht é que o
Marcelo não gostava de fazer acertos em cima de dívida, só gostava
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de fazer acerto em cima de negócios. E isso se tratava, na realidade,
de uma dívida. Então, no final da história, ele voltou, disse: “Olha,
André, é difícil e tal, vamos deixar o assunto caminhar”. Ele nunca
fechou a porta e nunca também disse: “Olha, está tudo prego batido,
ponta virada, e vamos tocar o assunto para resolver”. Não foram
colocadas as circunstâncias nessa questão. 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 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...

Juiz Federal:- Isso foi tudo em 2014?

André Gustavo Vieira da Silva:- Entre 2014 e 2015, que foi o período
em que praticamente se desenrolou toda essa...

André Gustavo afirmou que, no início de 2015, Aldemir
Bendine tinha a "fina sensibilidade" de que iria para a Petrobras, onde
teria o seu poder ampliado. Em desdobramentos posteriores, foram
realizadas novas reuniões/encontros entre Aldemir Bendine, como
Presidente da Petrobras, e Marcelo Odebrecht, agendadas por André
Gustavo. Referiu que o fato de poder agendar reuniões para Aldemir
Bendine mostrava o seu grau de influência e expunha que
estava habilitado por ele a tratar do tema.

Na reunião realizada em sua residência, André Gustavo
disse que combinou com Aldemir Bendine uma espécie de "senha",
consistente menção ao financiamento da Odebrecht Agroindustrial no
Banco do Brasil, para confirmar a Marcelo Odebrecht e Fernando Reis a
solicitação da vantagem indevida. Reportou que Aldemir Bendine se
mostrou disposto a  ajudar a Odebrecht no que tange ao bloqueio
cautelar e às retenções de pagamentos.

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 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
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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.

[...]

André Gustavo Vieira da Silva:- Ele assumiu a presidência da
Petrobrás. Eu tive uma reunião com ele. Ele estava organizando a
questão ainda da diretoria. Segundo ele, a diretoria toda ficaria da
casa. Seriam pessoas que iriam ascender nas suas áreas. Apenas o
diretor financeiro, a presidente concordou que ele levasse o Ivan, que
eu não sei quem é, na realidade também não está...

Juiz Federal:- Não, mas vamos focar no assunto aqui específico do
objeto da ação penal, a questão da Odebrecht.

André Gustavo Vieira da Silva:- Ele conversou comigo, eu disse a
ele: “Olha, precisamos marcar uma conversa com a Odebrecht”.
Primeiro porque Fernando Reis nessa altura já sinalizava que tinha
uma preocupação dos assuntos como o governo e como a Petrobras
tratariam o setor, vamos dizer assim, como um todo. E é lógico que
foi nessa visão daquilo que interessava a ele, que eu sabia que
conseguiria de repente sensibilizá-lo em relação à pendência que
ficou. Que, segundo ele, dava a entender que não tinha, mas eu dava
a entender que existia sim, que havia sido de alguma forma
combinado. Aquilo que você não me diz sim, mas que passa 6 anos, 1
ano tratando comigo, você não precisa dizer que não é não. É não,
você vira e diz “Olha, é não”, não foi o caso. 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?
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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...

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. 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...”;
ele normalmente ficava segunda e sexta em São Paulo, às vezes terça,
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mas normalmente segunda e sexta; “... E vamos concentra a pauta
nesses dias”; eu disse: “não quero receber o pessoal na empresa, é
ruim receber o pessoal na empresa, porque normalmente vem a
demanda, quando você trata uma demanda, a sequência de estar
recebendo a pessoa na empresa, é evidente que você está intervindo
por alguém que esteve na sua sala ou que esteve ali naquele dia, ou
naquela semana”. E aí veio a necessidade de se fazer, eu acho que
foram duas ou três reuniões, mas eu tenho impressão que só foram
duas, eu vi citado três, eu tenho impressão que foram duas. Foram
feitas duas reuniões no escritório de advocacia Matos Filho, em que
Fernando Reis disse que eles estavam muito preocupados com tudo
que estava caminhando e que precisava conversar com ele. Fernando
Reis sempre colocou a questão da Petrobrás como uma agenda de
preocupação do setor, ou melhor, de todo mundo, então todo mundo
tinha a mesma agenda de preocupação.

[...]

Juiz Federal:- Então nessa ação penal 503526315, retomada do
depoimento do senhor André Gustavo Vieira da Silva. Senhor André,
o senhor relatava então esses encontros nesse escritório de
advocacia, o senhor mencionou que o senhor Fernando Reis colocava
essas questões como se fossem então do setor...

André Gustavo Vieira da Silva:- Do setor.

Juiz Federal:- O senhor pode retomar então a resposta?

André Gustavo Vieira da Silva:- Referentes ao assunto do setor e o
interesse particular também da...

Juiz Federal:- O senhor participou das reuniões no escritório de
advocacia?

André Gustavo Vieira da Silva:- Fui eu quem fiz o agendamento
delas. Fui eu quem fiz o agendamento delas. Eu, na realidade, liguei
para... Eu combinava com o Bendine. O Marcelo achou, o Fernando
Reis achou que o lugar ideal seria esse escritório de advocacia.
Bendine se sentiu confortável de ir. Eu passava para Fernando Reis a
placa do carro, para que houvesse uma pessoa esperando o Bendine
na entrada da garagem pra ele entrar. No final do dia eu só trocava
uma mensagem com o Fernando, perguntando: “Deu tudo certo?”.
Ou às vezes a secretária de Fernando, Roberta, ligava e dizia:
“Doutor André, deu tudo certo, na reunião foi tudo bem”. Depois, ele
me atualizava. A primeira reunião, eu acho que foram duas, podem
ter sido três...

Juiz Federal:- E essas reuniões foram depois então do encontro na
casa ou foram antes?

André Gustavo Vieira da Silva:- Foram depois.

Juiz Federal:- Foram depois?

André Gustavo Vieira da Silva:- Depois do encontro da casa. Na
realidade, o que acontece, o Bendine me relatou... eu checava os dois
lados, checava a expectativa da Odebrecht e checava a realidade de
Bendine para encontrar uma forma de como tratar o assunto, até
porque eu estava no meio do assunto, eu era o elo que ligava o
assunto nas duas pontas. E então de um lado Bendine realmente
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receoso, porque achava que estava tendo um estreitamento, uma
limitação para ele poder agir ou intervir de forma como a Odebrecht
talvez viesse pedindo, cobrando. E como ele havia sinalizado no
início, mas que na realidade ele percebeu que não ia poder ter perna,
talvez, pra poder caminhar dessa forma. E na segunda reunião, na
segunda não, se houve três é a terceira, se só houve duas é a segunda.
Na segunda reunião, Marcelo Odebrecht já tinha sido preso, e
Fernando me disse que doutor Emílio tinha reassumido a condução
da empresa junto com um tal de Nilton, que eu também não conheço
quem é. E ele pediu uma outra reunião lá no escritório de advocacia;
eu falei com o Bendine, o Bendine foi novamente à reunião. Quando
ele saiu da reunião, ele me chamou e disse: “Olha, André, eu estou
começando a ficar um pouco mais preocupado, porque o Emílio
beirou me ameaçar. Beirou me ameaçar”. Porque houve um
cancelamento desse navio sonda. Segundo Fernando Reis me
confidenciou à parte, estava um prejuízo aí de dezenas de milhões de
dólares pra eles. Eles tentaram intervir. Eu pedi a Bendine para
intervir. Segundo ele tentou intervir para evitar, mas no final das
contas ele não conseguiu fazê-lo. E houve o cancelamento de fato.
Então houve então uma expressão usada da parte dele, de Bendine,
de que a gente encontraria uma forma de compensar isso e tal. Acho
até que ele falou esse termo: “se você quer saber” não foi no
conjunto de um assunto específico, foi em função da pressão que o
Emílio. O Emílio parece que tinha sido indelicado com ele e ele não
gostou. Foi quando ele virou pra mim, ele disse: “André, acho que a
gente tem que começar a ter um pouco mais de cuidado. Acho que
está na hora de a gente dá um espaço nisso”.  Porque a prisão do
Marcelo já previa ser um pouco mais complicada do que muita gente
pensava. Se achava que era uma coisa de estalar o dedo e não foi
bem assim. E aí a gente começou a regredir, mas continuamos se
falando, continuamos trocando mensagens. Continuamos, depois
disso, ele foi passar um carnaval em Porto de Galinhas, e eu estive
com ele rapidamente, apenas para cumprimentar a família, quer
dizer, não passou na minha casa nem ficou...

André Gustavo sustentou que solicitou R$ 17 milhões a
título de vantagem indevida/propina, equivalente a 1% de 1,7 bilhão
referentes ao contrato da Odebrecht Agroindustrial com o Banco do
Brasil. Confirmou que recebeu R$ 3 milhões, em três pagamentos de R$
1 milhão, recebidos em São Paulo/SP aos cuidados de Marcelo Casimiro
mediante as senhas "oceano", "rio" e "lagoa". 

Juiz Federal:- Para esclarecer alguns pontos. Quando que ficou
definido o acerto, quando houve a concordância da Odebrecht em
pagar esses valore que haviam sido acertados, então?

André Gustavo Vieira da Silva:- Olha, na realidade, no final do ano,
acho, de 14, o Fernando Reis tinha me confidenciado de que ia fazer
uma viagem para a Aspem com o Marcelo Odebrecht para esquiar.
Segundo ele, eles são amigos, gostam de esquiar e tal. E que ele ia
tentar sensibilizar Marcelo em relação a essa pauta e tal, ele sempre
barrigando, barrigando, barrigando. Eu também viajei pra fora.
Quando eu voltei no início de janeiro nós marcamos um encontro,
falamos, e na sequência veio aquela situação da Petrobrás. Quando
veio a situação da Petrobras ele já se mostrou bem flexível de que
resolveria o problema. Então...

Juiz Federal:- E quando ele transmitiu, assim: “Vamos pagar
mesmo”, então?
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André Gustavo Vieira da Silva:- Basicamente depois do encontro na
minha casa. Depois do encontro que foi feito. Em que Bendine, ali,
reiterou a preocupação com a Agroindustrial. E naquele momento
também ficou claro de que o Bendine podia ajudar de alguma forma
a eles na pauta da Petrobrás. Foi quando ele... Ele cita aí uma
expressão que eu usei “Caneta de Ferro” ou coisa parecida. Posso
ter usado, não me lembro de ter usado, mas posso ter usado, sim, essa
expressão. Não me lembro dessa expressão específica. Eu me lembro
de ter usado alguma coisa do tipo que de fato o cara ser presidente
tem peso.

Juiz Federal:- E o montante acertado, quanto foi solicitado afinal de
contas?

André Gustavo Vieira da Silva:- O solicitado foi 17 milhões por
Fernando Reis para mim. Eu acho que o Fernando Reis aí cumpriu
dois papéis diferentes. Com o Marcelo ele acertava que ia pagar só
uma parte e comigo ele dava a entender que devia os 17. Então ele
disse: “André,  com esse constrangimento e com essa situação toda
que está aí, eu vou arrumar um jeito de arrumar um valor e depois a
gente vê tal”. Mas o “Depois a gente vê”, “Depois eu tenho que ver
com o Marcelo”, ele sempre botava Marcelo. Na hora de dizer que
pode ser que não, era Marcelo que...

Juiz Federal:- Esses 17 eram baseados no montante do empréstimo
lá, que o senhor disse?

André Gustavo Vieira da Silva:- 1% do valor de um bi setecentos
liberados para a Agroindustrial, para a safra.

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?
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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.
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André Gustavo Vieira da Silva discorreu que utilizou R$ 1
milhão em benefício próprio para pagar um empréstimo e repassou R$
950 mil para Aldemir Bendine, tendo R$ 600 mil sido entregues dentro
de uma bolsa no restaurante Roma em São Paulo/SP, e R$ 350 mil na
saída do restaurante Fogo no Chão, também em São Paulo, a caminho
do Aeroporto de Congonhas. Alegou que pagou despesas pessoais de
Aldemir Bendine: i) US$ 9.854 dólares à empresa Circus Turismo para
custear despesas de hotel de Aldemir Bendine e sua família em Nova
Iorque; ii) US$ 10 mil dólares a um motorista em Nova Iorque (José
Eduardo Moreira dos Santos), que ficou à disposição de Aldemir
Bendine e sua família nesse período de viagem. Declarou que
inicialmente emitiu duas notas fiscais, em 05/03/2015, no valor de R$
4.112.500,00, imaginando que poderia receber valores da Odebrecht por
meio da sua empresa MP Marketing. Disse que essas notas fiscais foram
canceladas, porquanto a Odebrecht informou que os pagamentos não
eram contabilizados. 

Narrou André Gustavo que cerca de R$ 1 milhão foi
recolhido em tributos, tendo retificado a sua declaração de imposto de
renda de pessoa física, para constar o recebimento dos R$ 3 milhões,
para dar aparência lícita aos recebimentos.

Juiz Federal:- E o senhor pegou nas três sucessivas vezes os 3
milhões de reais, o que o senhor fez com o dinheiro?

André Gustavo Vieira da Silva:- Olha, parte do dinheiro, eu tinha um
dinheiro em Recife. Eu estava devendo 1 milhão a um amigo de um
empréstimo que fez. E para eu não transportar de Recife para São
Paulo, eu usei o dinheiro que estava disponível em São Paulo para
quitar. Imagino, inclusive, que isso está declarado no próprio imposto
de renda dele sem nenhum problema. É fácil averiguar isso.

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?
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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.

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 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?
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André Gustavo Vieira da Silva:- Também da...

Juiz Federal:- Também não circulou por nenhuma conta?

André Gustavo Vieira da Silva:- Não.

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.

Juiz Federal:- Alguém da família dele?

André Gustavo Vieira da Silva:- Não, não, não foi feito não.

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...

[...]

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
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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.

Juiz Federal:- O senhor tinha uma contabilidade informal desses
gastos ou dessas entregas que o senhor fez para o senhor Bendine?

André Gustavo Vieira da Silva:- Doutor, contabilidade informal não,
eu tinha contabilidade de cabeça. Eu não sou uma pessoa que tenho
as minhas coisas anotadas nem em computador, minha agenda
sempre foi num pedaço de papel, todo dia eu anotava o que tinha que
fazer. E como eu viajava muito, eu não usava computador. Meu
computador era meu telefone, e sempre limpando o que podia, porque
ficava muito pesado, muita coisa. Eu sabia de cabeça o que tinha
mais ou menos resolvido, vamos dizer, eu digo conta corrente, mas
esses dois valores em específico eram valores relativamente menores
dentro de um conjunto de uma expectativa que eu pudesse ter de vir
ou não conseguir tratar algum assunto dentro da Petrobrás, que
estava eu pauta e que de repente pudesse me beneficiar de forma...

Juiz Federal:- Certo, mas o senhor havia solicitado 17 milhões, a
Odebrecht pagou 3 milhões. Qual era a sua parte e qual era a parte
do Bendine, qual era o acerto?

André Gustavo Vieira da Silva:- Olha, nós nunca tivemos uma
conversa objetiva em relação a percentual. Eu cheguei a falar com
ele pra gente fazer metade, metade. Ele sugeriu 20 por cento. E ele
disse: “Vai resolvendo que a gente conversa”. Como tinha um saldo
dos 14 a receber, nós não chegamos a determinar exatamente como
poderia ficar no final. Na realidade, é que eu recebi os 3 milhões,
paguei 1 milhão de uma dívida que eu tinha, 950 mil paguei a doutor
Aldemir Bendine, e 1 milhão eu paguei de imposto. Porque... É o
episódio que ficou aqui, que também eu acho que deveria ser
esclarecido. Quando Fernando Reis disse que, sinalizou, eu percebi
que ele de alguma forma ia pagar. Mas antes de ele pagar, entre a
dificuldade que ele colocava para pagar, acho que para ganhar
tempo ele dizia que precisava arrumar uma forma de formalizar isso.
Eu não sabia que eles tinham um departamento de propina, nem
muito menos sabia quem era Novis. O Novis esteve aqui, se eu vir ele
eu não sei quem é, nem ele a mim. Eu não tinha noção, nunca tratei
com esse tipo de departamento deles, nem tinha conhecimento. E ele
dizia: “Não, mas a gente tem que arrumar uma forma, forma,
forma”. E numa delas de fato, eu pensei em sugerir a ele a gente
receber o valor através de uma nota que eu pudesse dar da minha
empresa de consultoria, que ele disse que às vezes a Odebrecht
resolvia, o problema da Ambiental pela construtora, da construtora
pela Ambiental, aqui mesmo já houve casos em que se admitiu isso.
Então, eu cheguei a emitir uma nota ou duas, porque eu ia para uma
reunião com ele para levar, mas trocando mensagem com ele, ele
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próprio disse: “André, descarta cem por cento, essa chance não
existe”. Então, por que eu emiti duas notas? Porque na realidade eu
emiti a primeira errada, o histórico era pequeno, planejamento,
planejamento de que? Ninguém paga 3 milhões de planejamento, de
planejamento de que? Então eu elaborei uma segunda nota tentando
puxar para um histórico, que era o histórico o qual a minha empresa
pudesse comportar a prestação do serviço. E na realidade quando o
Fernando Reis descartou eu cancelei a nota. Eu acho que...

Juiz Federal:- Mas isso foi lá em... Já pra frente, né?

André Gustavo Vieira da Silva:- Exatamente, eu estou tentando
esclarecer a questão da nota só.

Juiz Federal:- Tá, então...

André Gustavo Vieira da Silva:- O que eu estou querendo dizer, eu
acho que mencionei a Fernando que ia tentar resolver por uma nota e
acho que ele deu uma negativa. Eu não estou bem claro, mas de
alguma forma ele não aceitou o formato. Ele disse que pagaria por
fora, não usou o termo departamento disso ou daquilo, não chegou a
usar isso. E, na sequência disso, quando houve, antes de haver a
citação do Marcelo, antes de haver a citação do Marcelo...

[...]

André Gustavo Vieira da Silva:- Exatamente, eu estou tentando
esclarecer a questão da nota só.

Juiz Federal:- Tá, então...

André Gustavo Vieira da Silva:- O que eu estou querendo dizer, eu
acho que mencionei a Fernando que ia tentar resolver por uma nota e
acho que ele deu uma negativa. Eu não estou bem claro, mas de
alguma forma ele não aceitou o formato. Ele disse que pagaria por
fora, não usou o termo departamento disso ou daquilo, não chegou a
usar isso. E, na sequência disso, quando houve, antes de haver a
citação do Marcelo, antes de haver a citação do Marcelo...

Juiz Federal:- Prisão, o senhor diz?

André Gustavo Vieira da Silva:- Não, antes de haver a delação dele.

Juiz Federal:- Ah sim, a delação.

André Gustavo Vieira da Silva:- Que ele citou o caso em específico
envolvendo a mim e a Bendine, antes disso, eu tenho um advogado em
Brasília que chama doutor Carlos Maciel, que foi secretário da
Receita. Eu procurei doutor Carlos Maciel, falei: “Carlinhos, eu
estou com um problema”, ele disse: “O que é?”; “Rapaz, eu ajudei
numa situação aí o pessoal, me pagou um dinheiro por fora, eu posso
até...”, aí ele disse: “André, me explica melhor isso”. E aí eu disse:
“achei que podia ser uma consultoria, eles não toparam, quiseram
pagar por fora e tal, mas na realidade é que eu recebi 3 milhões”.
Ele: “André, pra simplificar, tem um crime fiscal logo de cara nisso.
Você recebeu 3 milhões e não declarou. Então a primeira coisa que
você faria, eu recolhia o imposto e declarava, a questão criminal, se
o processo caminhar, amanhã você vai ter que justificar lá de outra
forma”. Então, na realidade, eu aproveitei, fiz isso. Só dez ou doze
dias depois, foi que Marcelo fez essa citação a meu respeito na
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delação. O que prova que eu não podia ter má vontade nenhuma de
pagar, porque eu não paguei depois de Marcelo ter me citado, eu
paguei antes de Marcelo ter me citado.

Juiz Federal:- Sei, mas o senhor fez isso, porque o senhor estava na
expectativa de que ele ia citá-lo.

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.

Juiz Federal:- Consta aqui o recolhimento desses tributos, foram em
março e abril de 2017.

André Gustavo Vieira da Silva:- Exato. Eu acho que a denúncia de
Marcelo em relação a nós veio dois meses depois, trinta a quarenta
dias depois. Mas, seguramente, foi posterior a isso, porque eu não
tinha conhecimento dela ainda quando fiz isso.

Juiz Federal:- Certo. Consta também uma indagação que eu gostaria
de fazer ao senhor, um pouco antes da sua prisão houve o
planejamento dessa viagem para Portugal. O senhor pode
esclarecer?

André Gustavo Vieira da Silva:- Essa viagem nunca teve nada com
nada, excelência. Na realidade, eu fui citado, o senhor próprio é
testemunha disso. Eu procurei tentar fazer uma defesa prévia. Minhas
viagens, até porque eu presto consultoria ao Partido Social
Democrata em Portugal, em que fiz duas campanhas eleitorais para o
primeiro ministro, ganhei as duas por sinal. E o partido há 8 anos
mantém uma consultoria comigo. Legal, correta, declarado no
imposto de renda, declarado tudo bonitinho, não há nada errado. E
eu tinha obrigação de ir, senão todo mês, a cada dois meses a
Portugal. Isso é uma história que eu tenho nos últimos 2 anos. Então,
o que foi que eu fiz, eu só tive o cuidado de antes de ir notificava
aqui. Antes de ir notificava aqui, antes de ir notificava aqui. Para que
não fosse interpretado que eu estivesse indo com algum outro intuito
que não fosse de prestar os meus serviços.

[...] 

Defesa:- Perfeito. O senhor recebeu 3 milhões. É isso?

André Gustavo Vieira da Silva:- Isso.

Defesa:- Destes 3 milhões, e o senhor já disse isso duas vezes, só
para reafirmar, 600 mil numa oportunidade lá no Roma e 350 quando
o senhor ia para o aeroporto de Congonhas, entregou para ele no
carro, foi isso que o senhor falou. E mais os pagamentos de Nova
Iorque que foram, pelo que eu entendi e anotei, 9.850 dólares numa
ocasião, e na outra 10 mil dólares. É isso?

André Gustavo Vieira da Silva:- Exato.
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Defesa:- Afora isso, o que remanesceu do dinheiro, 1 milhão o senhor
quitou uma dívida sua, e ainda, a grosso modo, sobrariam mais 1
milhão. O senhor também ficou com esse 1 milhão?

André Gustavo Vieira da Silva:- Fiquei com esse recurso, até porque
a gente tinha combinado...

Defesa:- Perfeito. Não, é isso que eu queria saber. O senhor ficou
com o outro milhão remanescente.

André Gustavo Vieira da Silva:- No momento eu não podia repassar.
Estava todo mundo em um processo de exposição e da lava-jato,
inclusive ele.

Defesa:- E o senhor declarou para o imposto de renda ter recebido o
total de 3 milhões?

André Gustavo Vieira da Silva:- 3 milhões de reais e paguei o
imposto. Recolhi ali...

A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente
comprovadas, depreendendo-se dos autos elementos de corroboração
dos depoimentos dos réus colaboradores e do acusado confesso André
Gustavo Vieira da Silva.

Em resposta a ofício expedido por este Juízo, o Banco do
Brasil (evento 166, PET2) prestou informações sobre os créditos e
financiamentos da Odebrecht Agroindustrial junto à instituição
financeira, ratificando o interesse do Grupo Odebrecht, formalizado em
setembro de 2014, em obter o refinanciamento da dívida no valor de R$
3,4 bilhões, o qual foi concedido, em março de 2015, no importe de R$
1,7 bilhão:

A Odebrecht Agroindustrial (OAI) efetuou a venda de seus ativos de
cogeração de energia à Odebrecht Energia Renovável (OER),
subsidiária do Grupo Odebrecht criada com o objetivo de investir em
energia limpa. Na transação, os ativos de cogeração da OAI foram
vendidos à OER pelo valor de R$ 3,7 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões
em debêntures subscritas pelo BNDES, R$ 478 milhões em
transferência de dívidas para a OER e o restante a serem pagos pela
OER à OAI.

Não obstante a reestruturação e a venda de ativos mencionada, em
setembro de 2014 a OAI solicitou ao Banco do Brasil o alongamento
de suas operações vincendas nas duas safras subsequentes, de
março/2015 até março/2017, totalizando o valor aproximado de R$
3,4 bilhões. As condições solicitadas foram o pagamento em sete
anos, com três anos de carência de principal.

[...]

As premissas utilizadas pelo grupo foram revisadas e eventualmente
corrigidas para o cenário do BB, tais como projeção de taxa de
câmbio, taxa de juris, preços e índices de produção de etanol, gastos
médios por área plantada, índice de mecanização das lavouras,
dentre outros.
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O trabalho ainda teve o escopo de agregar garantias até então não
existentes nos contratos com o BB, melhorar a formalização jurídica,
reduzir o número de contratos com consequente redução de riscos
operacionais, dentre outros. 

A solicitação de limite de crédito da agência à DICRE (Diretoria de
Crédito) refletia esses diversos entendimentos. A proposta de
alongamento de apenas parte da dívida, no valor de até 1,7 bilhão
(vencimentos compreendidos entre março/2015 e março/2016), ao
contrário da solicitação inicial da empresa (R$ 3,4 bilhõe, conforme
item 7 acima), refletia o entendimento de que seria prematuro e
aumentaria o risco do BB. A data de março de 2015 era a prevista
para a conclusão da negociação, haja vista o encerramento do
exercício fiscal da empresa e o início do novo ano/safra a partir de
abril de 2015.

Assim, foram alongadas as parcelas vincendas entre março de 2015 e
março de 2016, por meio de contratos firmados em 31/03/2015 entre
as empresas OAI e o Banco do Brasil, totalizando R$ 1,7 bilhão, pelo
prazo de 7 (sete) anos, com 2 (dois) anos de carência para
pagamento de capital e parcelas de reposição correspondentes a 5%
do capital em 2017 e 2018 e correspondentes a 22,5% do capital em
2019, 2020, 2021 e 2022, e com pagamentos trimestrais de juros, sem
carência. Além disso, as dívidas contaram com a coobrigação da
controladora Odebrecht S.A. para a totalidade das parcelas
alongadas e com a constituição de garantias reais equivalentes a
aproximadamente 8,8% do saldo das operações, além da manutenção
dos contratos de fornecimento de etanol já vinculados. 

Apurou-se, no autos de Pedido de Quebra de Sigilo
Telefônico nº 5024124-66.2017.4.04.7000, a ocorrência de 64 (sessenta
e quatro) ligações telefônicas entre os denunciados André Gustavo e
Fernando Reis entre janeiro de 2014 e março de 2015 (evento 1,
ANEXO4).

No cumprimento de mandados de busca e apreensão
expedidos nos autos nº 5030176-78.2017.4.04.7000, verificou-se que
Aldemir Bendine guardava  consigo documentos sobre o pleito de
financiamento da Odebrecht Agroindustrial ("para alongar os
financiamentos que vencem nas safras 14/15 e 15/16") perante o Banco
do Brasil e de operação da empresa angolana Biocomm (da qual a
Odebrecht é sócia minoritária) (evento 1, ANEXO5 e ANEXO6).

O Relatório de Informação nº 094/2014 (evento 1,
ANEXO24), referente aos elementos colhidos no Pedido de Quebra de
Sigilo Telefônico nº 5024124-66.2017.4.04.7000, identifica 82
chamadas entre Aldemir Bendine e André Gustavo, entre 02/02/2014 e
06/02/2017, inclusive em 18/05/2015 (data da reunião em Brasília/DF).
As capturas de tela extraídas das contas Apple "lhv2304@icloud.com" e
"a.bendine@uol.com.br", pertencentes a André Gustavo Vieira da Silva
e Aldemir Bendine respectivamente, referentes a conversas por meio do
aplicativo Wickr (evento 11  ANEXO21 e ANEXO22), evidenciam o
relacionamento próximo entre esses réus. 
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Após a sua posse no cargo de Presidente da Petrobras,
Aldemir Bendine, de fato, permaneceu hospedado no Hotel Windsor
(evento 1, ANEXO20).

O almoço, no restaurante Rodeio, em 04/05/2015, no qual
André Gustavo teria sugerido uma reunião em sua residência em
Brasília/DF, está referenciado na fatura de cartão de crédito de Fernando
Reis (evento 1, ANEXO28). 

O escritório de advocacia Mattos Filho confirmou que,
naquele ambiente, foram realizadas reuniões entre Fernando Reis,
Aldemir Bendine e Marcelo Odebrecht em 06/03/2015 e 01/06/2015
(evento 365). Houve uma terceira e última reunião, em 01/10/2015, após
a prisão cautelar de Marcelo Odebrecht, da qual participaram Fernando
Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, Aldemir Bendine, Emílio Alves
Odebrecht e Newton Sérgio de Souza. Aldemir Bendine (evento 444)
admitiu que compareceu a tais reuniões. 

Fernando Reis anexou os autos cópia de papel timbrado do
escritório Mattos Filho com rascunhos dos temas abordados em uma
dessas reuniões, indicando os assuntos tratados relacionados à Petrobras
(evento 291).

As reuniões, dos dias 26/01/2015 e 18/05/2015, estão
consignadas nas agendas dos réus colaboradores (evento 1, ANEXO13),
nos e-mails trocados entre Marcelo Odebrecht e Fernando Reis (evento
459, ANEXO2), e foram confirmadas por André Gustavo Vieira da
Silva (evento 363) e Aldemir Bendine (evento 444) nos respectivos
interrogatórios. Tem-se a pertinente reserva da aeronave para a reunião
do dia 18/05/2015 (evento 1, ANEXO31). Visualiza-se, ainda, dos e-
mails acostados pelo réu colaborador Marcelo Bahia Odebrecht (evento
459, ANEXO2) que era assunto recorrente nessas conversas o bloqueio
cautelar do Grupo Odebrecht. 

Em quebra de sigilo telemático, foram obtidos e-mails
apontando que Aldemir Bendine consultou o departamento jurídico da
Petrobras sobre a possibilidade de desbloqueio da cautelar que impedia
novas contratações da pessoa jurídica Odebrecht Óleo e Gás e de
contratação direta do Estaleiro Paraguaçu ou a constituição de sociedade
de propósito específico. À época, o gerente jurídico da Petrobras
explicou as razões fáticas e jurídicas do bloqueio da Odebrecht Óleo e
Gás e os motivos para que não fosse realizada a contratação direta do
Estaleiro Paraguaçu (evento 1, ANEXO42 e ANEXO43). 

 Os três pagamentos de R$ 1.000.000,00 estão registrados
no sistema Drousys, do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht,
para a conta "Paulistinha" com as senhas "Oceano" (17/06/2015), "Rio"
(24/06/2015) e "Lagoa" (01/07/2015), codinome "Cobra", obra
"Agroindustrial", constando como receptor Marcelo Marques Casimiro
(evento 1, ANEXO34 a ANEXO36). Esses documentos foram
apreendidos pela Polícia Federal antes da celebração dos acordos de
colaboração. Os elementos do evento 1 (ANEXO36) foram apreendidos
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no âmbito dos autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000, no endereço
de Maria Lúcia Guimarães Tavares, secretária do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht.

As duas notas fiscais canceladas, emitidas pela empresa
MP MARKETING (CNPJ nº 04.839.832/0001-32), no importe de R$
4.112.500,00 constando como tomadora dos serviços de "planejamento"
a pessoa jurídica Odebrecht Ambiental S.A. foram obtidas nos autos de
Pedido de Quebra de Sigilo nº 5024130-73.2017.4.04.7000/PR (evento
1, ANEXO25 a ANEXO27).

A investigação não logrou rastrear o destino da
integralidade dos R$ 3 milhões pagos em espécie a André Gustavo
Vieira da Silva.

A guias de recolhimento de IRPF em nome de  André
Gustavo Vieira da Silva, no montante de R$ 1.076.361,35, arrecadadas
em 14/03/2017 e 06/04/2017 (após a divulgação na imprensa de que os
executivos da Odebrecht haviam firmado acordo de colaboração), estão
juntadas nos autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000 (evento 1, PET4, fls.
45-46). André Gustavo afirmou que retificou a sua declaração de
imposto de renda, em 2017, para constar a percepção dos R$ 3 milhões
da Odebrecht Agroindustrial, a fim de conferir aparência de licitude ao
recebimento da vantagem indevida em 2015. 

A retificação da DIRPF 2016 (ano-calendário 2015) foi
apontada no IPEI nº PR20170022, da Receita Federal (evento 1,
ANEXO56):

Retificação em 14/03/2017, para incluir na declaração R$
3.000.000,00 supostamente recebidos da ODEBRECHT
AGROINDUSTRIAL S.A. como rendimento tributável recebido de
pessoa jurídica, contudo, a ODEBRECHT não informou tal
pagamento em sua DIRF, o que coloca esse rendimento
autodeclarado sob suspeição. Constata-se, também que, nessa mesma
retificadora, a declaração de bens e direitos foi alterada para
incrementar o saldo em moeda corrente em R$ 1.750.000,00.

A empresa Circus Turismo, em cumprimento de intimação
expedida nos autos nº 5031302-66.2017.4.04.7000, aportou e-
mails referentes à estadia de Aldemir Bendine e sua família em Nova
Iorque, de 22/12/2015 a 04/01/2016, com motorista (de nome Eduardo)
à disposição (evento 1, ANEXO54). Em 31/07/2017, a Circus Turismo
informou que André Gustavo efetuou o pagamento, à vista e em
espécie, da hospedagem de Aldemir Bendine e sua família em Nova
Iorque (no valor de US$ 9.854,00), bem como indicou o motorista
(evento 1, ANEXO55). 

A Defesa de André Gustavo juntou aos autos declaração
simples de José Eduardo Moreira dos Santos, sem reconhecimento de
firma, afirmando que recebeu a quantia de US$ 10.000,00 (dez mil
dólares) pagos por André Gustavo referentes aos serviços de transporte
usufruídos por Aldemir Bendine e sua família na viagem a Nova Iorque
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(evento 321, DELC5). Aldemir Bendine (evento 444) não negou essa
informação, mas afirmou que reembolsou a André Gustavo as despesas
de viagem. 

O Relatório nº 101/2017, produzido nos autos de Pedido
de Quebra de Sigilo Telefônico nº 5024124-66.2017.4.04.7000,
aponta 12 (doze) ligações telefônicas, de 14/12/2015 a 21/12/2015, entre
Amanda Bendine (titular  do terminal Aldemir Bendine) e
a Circus Turismo para planejamento da viagem a Nova Iorque (evento 1,
ANEXO53).

Em juízo, a testemunha Luís Henrique Moura Souza,
agente de viagens da empresa Circus Turismo, confirmou as
informações que havia prestado, e declarou que André Gustavo pagou as
despesas de hospedagem de Aldemir Bendine e sua família em Nova
Iorque (evento 217, TERMO_TRANSC_DEP2). 

Ministério Público Federal:- Senhor Luís, o ministério público
federal fez umas solicitações para o senhor, e o senhor forneceu
informações sobre reserva de hotel para Amanda Bendine e Aldemir
Bendine. Eu gostaria que o senhor me explicasse como que foram as
tratativas com Amanda Bendine pra fazer essa reserva.

Luís Henrique Moura Souza:- Bom, em momento nenhum eu falei
com o senhor Aldemir Bendine e nem com dona Amanda Bendine,
agora tenho que deixar claro, quem me pediu essa reserva foi o
André Gustavo, André Gustavo Vieira da Silva, foi ele que me
solicitou essa reserva. Quando eu soube que eu vinha pra cá e
quando a polícia federal esteve lá na agência no dia 27 de julho, pela
manhã, junto com a receita federal, por sinal foram muito bem
educados, entraram lá na agência e queriam tudo que estivesse no
nome de Aldemir Bendine, eu particularmente nem me lembrava mais
desse assunto, eu sou muito sincero, e o que aconteceu, eu pedi para
eles entrarem, porque lá é tipo uma bancada com os funcionários, eu
pedi para que eles entrassem dentro dessa bancada e a gente foi ver
os nomes que eles queriam, então um deles foi Aldemir Bendine.
Então quando eu botei lá o nome Aldemir Bendine, apareceu uma
solicitação de reserva em Nova Iorque, o pedido, se eu não me
engano, foi no dia 4 de dezembro, então eu comecei a botar a
memória pra funcionar, então eu me lembrei que essa reserva que
tinha sido, quem tinha me pedido essa reserva foi o André Gustavo,
eu fiz essa reserva, quando ele me pede uma coisa que faço quase que
de imediato, então ele deve ter me pedido isso logo cedo, pela manhã,
ou então passou pra mim uma mensagem no dia anterior à noite para
eu poder fazer essa reserva. Então no dia 4 de dezembro eu pedi a
reserva, eu consegui a reserva, porque Nova Iorque nesse período
existe uma dificuldade muito grande de conseguir hotel, e aí eu
peguei e fiz uma reserva para esse senhor, e à tarde eu tive a
confirmação dessa reserva, foi o Hotel Lotte em Nova Iorque e foram
dois apartamentos, uma reserva em nome do doutor Aldemir Bendine
e uma outra reserva em nome de dona Amanda Bendine. Essas
reservas, a polícia federal, quando esteve lá na agência, e a receita
federal, eles me perguntaram quem eram os acompanhantes dessa
reserva, eu disse “Realmente isso aí eu não sei lhe dizer quem foi que
entrou como acompanhante nessa reserva, eu não tenho isso”, porque
quando a gente faz uma reserva, pode ser em qualquer hotel, isso não
é costumeiro, mas a gente sempre pede os nomes dos titulares da
reserva, como eram dois apartamentos saiu uma reserva no nome de
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Aldemir Bendine e uma outra reserva em nome de Amanda Bendine,
então essa reserva foi confirmada, isso eu passei para André, e eu
estava vendo nos meus e-mails que essa confirmação não foi passada
para André por e-mail, é muito raro passar um e-mail para André,
mas sempre que é possível é passado essas informações pra ele por e-
mail ou então mensagem de Whatsapp ou SMS, acho que nessa época
era SMS, eu não posso lhe afirmar isso com exatidão. Então eu fiz
essa reserva, não sei os nomes das pessoas que estavam nessa
reserva, mas eu fiz essa reserva para Amanda e Aldemir Bendine.

[...]

Luís Henrique Moura Souza:- Não, isso aí eu tenho certeza
absoluta, absoluta, que relação de Antônio Júnior com Aldemir
Bendine, assim, de ligação de pedir reserva, de hotel, seja outro
serviço, não. Quem me pediu esse serviço, e eu confirmo isso, foi o
André Gustavo, inclusive eu tenho até um e-mail aqui, que depois o
André ligou pra mim e deu o telefone de um motorista chamado
Eduardo, em Nova Iorque, que ia fazer o serviço de doutor Aldemir
Bendine e dona Amanda e as pessoas que estavam lá com eles, que eu
não sei quem são, lá no aeroporto de Nova Iorque, por sinal eu nem
emiti essas passagens, só fiz a reserva de hotel.

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.

As testemunhas arroladas pelas Defesas Jorge Celestino
Ramos,  Solange da Silva Guedes e Francisco Petros Oliveira Lima
Papathanasiadis (empregados da Petrobras - evento 279) afirmaram que
Aldemir Bendine não praticou ato para beneficiar o Grupo
Odebrecht. Jorge Celestino Ramos acrescentou que, durante a gestão de
Aldemir Bendine, houve a renegociação do contrato de fornecimento de
nafta pela Braskem à Petrobras, a qual foi vantajosa para a Petrobras.
Solange da Silva Guedes relatou a rescisão de um contrato de
afretamento de sonda da Odebrecht junto à Petrobras, motivada pelo
descumprimento das obrigações. Francisco Petros Oliveira Lima
Papathanasiadis reportou o aprimoramento da gestão, o qual havia se
iniciado no final de 2014, com a mudança nos sistemas de
governança da Petrobras.

Antônio Maurício Maurano (evento 279,
TERMO_TRANSC_DEP4) e Alexandre Correa Abreu (evento 288,
TERMO_TRANSC_DEP1), funcionários do Banco do Brasil à época
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dos fatos, disseram que a reestruturação da dívida da Odebrecht
Agroindustrial tramitou regularmente na instituição financeira, sem a
interferência de Aldemir Bendine. Alexandre Correa Abreu também
disse que, quando era Vice-Presidente do Banco do Brasil, conheceu
André Gustavo Vieira da Silva e que o recebeu  para atendimento, a
pedido de Aldemir Bendine, para eventualmente prestar serviços de
publicidade para a empresa BB Mafre, tendo-lhe orientado a tratar do
assunto diretamente com a BB Mafre. Marcela Aparecida Drehmer
Andrade (evento 300, TERMO_TRANSC_DEP2), diretora financeira
da Odebrecht, também negou qualquer irregularidade em relação
à renovação da dívida da Odebrecht Agroindustrial.

Emílio Alves Odebrecht e Newton Sérgio de Souza
(evento 300) confirmaram que participaram de reunião no escritório de
advocacia Mattos Filho, em 01/10/2015, após a prisão de Marcelo
Odebrecht, para tratar da rescisão de contrato para plataforma
da Odebrecht Óleo e Gás com a Petrobras. Ambos afirmaram que
desconheciam o pagamento de vantagem indevida da Odebrecht a
Aldemir Bendine. 

Com efeito, as testemunhas de defesa apenas confirmaram
a narrativa constante da denúncia (evento 1) de que não teriam ocorrido
irregularidades na tramitação do pedido de refinanciamento da dívida da
Odebrecht Agroindustrial perante o Banco do Brasil e na gestão da
Petrobras quanto ao bloqueio cautelar dos grupos econômicos
investigados na Operação Lavajato, uma vez que os sistemas de
controle das empresas estatais impediram as interferências para
beneficiar a Odebrecht. Tais fatos, que indicam a ausência de prática de
ato de ofício, dispensável para a caracterização do crime de corrupção
passiva, já constam da denúncia. 

A disposição de Aldemir Bendine em ajudar a Odebrecht
no tocante à questão do levantamento do bloqueio cautelar da Odebrecht
Óleo e Gás está devidamente demonstrada pela consulta, emitida por
Aldemir Bendine, ao departamento jurídico da Petrobras sobre a
possibilidade de desbloqueio da Odebrecht Óleo e Gás e de contratação
do Estaleiro Paraguaçú, ou de sociedade de propósito específico futura a
ser criada, com participação da Odebrecht Óleo e Gás (evento 1,
ANEXO42). Aldemir Bendine recebeu, ainda, "slide da apresentação
com o passo a passo do procedimento de avaliação de integridade
visando ao desbloqueio das empresas mencionadas na Operação Lava
Jato" (evento 1, ANEXO43).

A Defesa tenta argumentar que esse 'interesse' de Aldemir
Bendine seria legítimo, pois visava resolver problemas de
fornecimento e atrasos e obras e projetos da Petrobras, mas não
justificou, de forma convincente, conforme observado pelo Gerente
Jurídico da Petrobras (evento 1, ANEXO42), por que a consulta foi
especialmente direcionada à Odebrecht Óleo e Gás, deixando de lado as
demais empresas do segmento de óleo e gás de outros grupos
econômicos, tais como a Queiroz Galvão Óleo e Gás e a IESA Óleo e
Gás.
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Em seu interrogatório (evento 444) e em alegações finais
(eventos 476 e 614), Aldemir Bendine sustenta, em síntese, que André
Gustavo teria solicitado e recebido a vantagem indevida da Odebrecht
sem o seu conhecimento, incorrendo, portanto, no crime de tráfico de
influência (art. 332 do Código Penal). 

No interrogatório (evento 444), Aldemir Bendine afirmou
que André Gustavo era um contato de network, de relação de mercado. 

Juiz Federal:- Essa acusação aqui é no sentido que o senhor teria
recebido vantagem indevida do grupo Odebrecht, envolve essa pessoa
do senhor André Gustavo Vieira da Silva. O senhor pode me
esclarecer a sua relação com ele?

Aldemir Bendine:- Eu conheci o senhor André Gustavo Vieira da
Silva acho que no final do ano de 2013, aproximadamente, por
indicação de uma pessoa que era muito próxima dele, que me indicou
para falar com ele, era o senhor Joesley Batista, do grupo JBS. Na
ocasião existia uma guerrinha corporativa entre alguns vice-
presidentes do banco, que haviam sido exonerados, que estavam
levando isso constantemente para a imprensa, um determinado
debate que não era inclusive verdadeiro. E um desses vice-presidentes
parece que era muito amigo desse André Gustavo e ele pediu, falou:
“Fale com esse meu amigo aqui, ele pode de repente mitigar um
pouco essa situação, dessas fofocas de imprensa e etc." Ele me deu o
contato desse André Gustavo e eu me reuni a primeira vez com ele
acho que no final de 2013, aproximadamente. E ele se prontificou a
tentar acalmar um pouco aquela situação que estava correndo pela
imprensa. A partir desse momento eu estabeleci um contato, não vou
dizer de amizade, mas um contato de relação um pouco mais
costumeira. Ele era uma pessoa de um determinado conhecimento
sobre cenários políticos macroeconômicos, inclusive ele comentou
comigo que já havia feito, iria fazer novamente, a campanha do
primeiro ministro de Portugal, era uma pessoa dessa questão da área
de comunicação, enfim. Todo presidente de empresa, um grande
presidente, ele mantém uma network em relação a esses assuntos de
comunicação de uma forma geral, eu também tinha esse tipo de
relacionamento com outras agências de comunicação, e a partir dali
se estabeleceu um contato eventual, enfim, uma relação de network
mesmo.

Juiz Federal:- Um contato profissional, um contato de amizade,
como é que foi? Não sei se entendi bem?

Aldemir Bendine:- Um contato mais... Não chamaria de amizade,
mas de relacional, de uma network, de relação de mercado.

Juiz Federal:- O senhor teve alguma relação comercial com ele?

Aldemir Bendine:- Nunca.

Juiz Federal:- Contratou os serviços dele alguma vez?

Aldemir Bendine:- Jamais.

Juiz Federal:- A atividade profissional dele, o senhor mencionou, no
ramo de comunicação, propaganda, é isso?

Aldemir Bendine:- Isso.



12/05/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701589203360355140701723874630&evento=811… 99/130

Juiz Federal:- O Banco do Brasil chegou a contratar a empresa dele
de comunicação?

Aldemir Bendine:- Não.

Quanto à viagem a Nova Iorque, no final de 2015 e início
de 2016, Aldemir Bendine referiu que a hospedagem e os serviços de
motorista foram inicialmente pagos por André Gustavo Vieira da Silva,
mas depois restituiu a André Gustavo os valores despendidos. Apesar de
ter prometido apresentar o comprovante dessa restituição na fase
inquisitorial, discorreu que não possui nenhum documento que
atestaria o reembolso.

Juiz Federal:- Só uma questão aqui, essa hospedagem, pelo que eu
entendi, em Nova Iorque foi no final de 2015, início de 2016.

Aldemir Bendine:- Perdão, no início de 2015 nós estávamos
procurando um resort para poder passar o período de carnaval, um
período de descanso, eu estava tendo dificuldades de achar um local,
estava tudo muito cheio, por conta do período. E um dos locais que a
gente tinha interesse era um resort que tinha em Porto de Galinhas,
lá em Pernambuco, onde inclusive o senhor André, me lembrei, ele
tinha até uma residência porque ele é natural de lá. Eu fiz um contato
com ele dizendo se ele tinha algum contato lá nesse hotel, que é o
Hotel Nannai, vê se ele podia conseguir uma reserva excepcional lá
pra mim durante esse período. E ele disse que sim, que ele tinha, ele e
o irmão tinham muito contato lá com a família, ele iria proceder e
conseguir essa reserva pra mim. Isso foi feito, ele me passou, ele
passou-nos os dados da reserva, fui pra lá com a família, paguei
todas as minhas despesas no cartão de crédito, diferente do que tinha
sido falado inicialmente, isso acho que já está comprovado.
Posteriormente, no final do ano, quando a gente estava com desejo de
ir para Nova Iorque, eu deixei para programar essa viagem muito em
cima porque diante dos meus afazeres eu tinha dificuldade de
programar com muita antecedência qualquer período de afastamento.
Nós tivemos dificuldades porque não conseguíamos hotel de forma
alguma lá em Nova Iorque porque foi muito em cima da hora. A
família estava praticamente desistindo da viagem e a gente tomou a
decisão de repente de procurar novamente um resort por aqui, mas
também estava com muita dificuldade. Na verdade o meu contato com
o André foi para ver se ele novamente conseguiria uma reserva
extraordinária para mim, nesse mesmo resort, porque eu comentei
com ele que na verdade a minha vontade era ir para Nova Iorque,
mas não estava conseguindo hospedagem. Ele falou “Mas, espera aí,
se você está com vontade mesmo...” Eu até imaginava que ele tinha
uma agência de turismo, depois eu vim a saber que era de um amigo
dele. “Eu posso tentar antes essa hospedagem para você, você
aceita?” Eu falei: “Aceito, se der certo eu prefiro Nova Iorque.” E
passado um ou dois dias ele me ligou dizendo... me ligou ou passou
uma mensagem, dizendo que tinha conseguido, sim, uma reserva. Aí
eu pus ele em contato com a minha filha, na verdade ele pôs uma
pessoa em contato com a minha filha para passar os detalhes da
reserva, e assim por diante. E eu perguntei para ele como eu faria
então a questão da forma de pagamento e essas condições todas. Ele
falou: “Olha, a agência de viagem ela tem que, por conta do período,
pagar antecipadamente a reserva porque não pode haver
cancelamento, então eu já fiz o pagamento dessa reserva e você
acerta comigo quando retornar.” Isso foi feito, inclusive ele tinha
depois também me colocado à disposição um motorista para me
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atender nesse período, que era uma pessoa conhecida, ele perguntou
se eu tinha motorista lá para me atender, eu falei que normalmente eu
contratava os serviços de uma pessoa que eu conhecia. Mas ele
prontificou: “Não, eu já me acertei, nós temos um motorista lá,
depois eu acerto todas as despesas, você me paga na volta.” De fato,
o motorista estava lá me aguardando na ocasião...

Juiz Federal:- Qual era o nome do motorista, o senhor se recorda?

Aldemir Bendine:- Acho que era senhor Eduardo, mas não lembro o
detalhe do nome. Eu só dei uma gratificação lá pelo serviço prestado
porque o próprio motorista falou que o serviço já estava acertado. Na
verdade, depois eu vim a saber, no contato com esse motorista lá, que
ele prestava serviço para o senhor Joesley também, da JBS, que era
muito próximo, muito amigo do senhor André.

Juiz Federal:- Quanto foi a hospedagem lá em Nova Iorque?

Aldemir Bendine:- Desculpe?

Juiz Federal:- Quanto foi a hospedagem lá em Nova Iorque?

Aldemir Bendine:- Quando?

Juiz Federal:- Quanto. Quanto.

Aldemir Bendine:- Valor?

Juiz Federal:- Isso.

Aldemir Bendine:- Pelo que eu vi aqui nos autos, eu não me
lembrava, assim, com detalhes, mas eu acho que era um valor
próximo aquilo mesmo, em torno de quase 10 mil dólares.

Juiz Federal:- Eu tenho aqui um e-mail, evento 1, anexo 55, é uma
referência a 9.854, seria mais ou menos isso, então?

Aldemir Bendine:- Isso, perfeito.

Juiz Federal:- Dólares?

Aldemir Bendine:- Isso.

Juiz Federal:- E quanto foi o serviço do motorista?

Aldemir Bendine:- Meritíssimo, eu acredito que... Porque... o que
aconteceu na minha volta? Eu paguei ao André Gustavo primeiro
com sobras, recursos da própria viagem, recursos parte em dólar,
parte em reais, até porque eu tinha feito uma série de despesas com o
grupo que estava lá usando o meu próprio cartão, nós fizemos um
acerto quando voltamos. Eu entrei em contato com ele, ele me deu um
valor mais ou menos fixo em reais que, se eu não me engano, eu não
tenho certeza absoluta, era por volta de 37 mil reais,
aproximadamente. E eu presumi que inclusive o serviço do motorista
estava incluso em relação a isso, que ele falou que era a despesa
total. Eu paguei ao André Gustavo então em espécie, essa entrega eu
fiz a ele no próprio prédio da Petrobras, em São Paulo, porém não
dentro do ambiente da Petrobras. Quando não era assunto relativo a
trabalho, tinha um café dentro de uma livraria, que ficava dentro do
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próprio prédio da empresa, e numa determinada ida dele a São
Paulo, se eu não me engano foi no início de março aproximadamente,
nesse café, eu até desci com o segurança nesse café, o segurança
pode comprovar isso, eu fiz a entrega do valor que correspondia...
corresponderia a 37....

Juiz Federal:- Alguém presenciou essa entrega?

Aldemir Bendine:- Olha, o segurança pelo menos acompanhou-me
até a entrada do café. Eu não sei se ele presenciou eu fazendo a
entrega.

Juiz Federal:- O senhor pegou algum recibo ou coisa parecida?

Aldemir Bendine:- Não, até porque eu não tinha pegado recibo
também da parte inicial, simplesmente foi um acerto entre duas
pessoas, ele foi me fazer uma gentileza, conseguiu resolver o
problema e eu o reembolsei por isso.

O réu negou que solicitou vantagem indevida da
Odebrecht e que é vítima de um complô, de uma acusação falsa.

Aldemir Bendine:- Nego veementemente essa situação, jamais
solicitei ou autorizei que alguém solicitasse qualquer tipo de
vantagem indevida. Jamais pratiquei qualquer ato de ofício. Sou um
funcionário de carreira de 40 anos de trabalho, jamais estive
envolvido em qualquer situação ilícita. As minhas gestões frente ao
Banco do Brasil e da Petrobras sempre foram primadas pela total
transparência, nunca teve nenhum tipo de questionamento em relação
a esse meu trabalho.  Isso se trata de um complô, eu acho que é
aquela história, eu acho que um erro clássico é quando você tem uma
determinada, cria uma determinada teoria e depois vai se buscar os
fatos e se entorta os fatos para se adaptar à teoria. Eu acho que ficou
fartamente comprovado que já foi alterado vários depoimentos, e
assim por diante, para tentar adequar isso à teoria inicial, mas
jamais eu fiz esse tipo de solicitação, e eu sou uma pessoa idônea,
isso se trata de um grande engano, e eu estou sendo vítima de uma
acusação falsa.

Juiz Federal:- Esse empréstimo que o grupo Odebrecht, essa
Odebrecht Ambiental tinha no Banco do Brasil que foi... Desculpe,
Agropecuária né, e que foi alongado durante ainda a sua gestão,
houve discussões sobre isso no Banco do Brasil. O senhor participou
dessas conversações, não?

Aldemir Bendine:- Internamente ou externamente em relação aos
acusados o senhor quer saber, ou as duas partes?

Juiz Federal:- Isso.

Aldemir Bendine:- Então, ok. Isso aconteceu o seguinte, Meritíssimo,
acho que foi no início do segundo semestre de 2014, o André
Gustavo, por conta desses contatos a gente sempre se encontrava
para traçar cenários, coisas da espécie, que ele sempre me atualizava
sobre isso. Ele me pediu, aliás, ele me afirmou que ele estava
trabalhando para o senhor Fernando Reis, que então seria o
presidente da Odebrecht Ambiental, e se eu não faria uma gentileza
de receber o senhor Fernando Reis, que tinha muita vontade de me
conhecer, não me falou especificamente, era uma agenda relacional.
Eu falei que não teria dificuldade nenhuma, até por ser presidente de
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uma grande empresa que era cliente do banco, que ele me procurasse
então no escritório de São Paulo, onde normalmente eu atendo as
grandes empresas, atendia, né. E acho que até dei uma data para que
ele comparecesse nesse evento, de fato isso ocorreu, o senhor
Fernando Reis foi para um reunião então marcada. E, eu não sei
precisar a data porque se pegar a agenda de um presidente do Banco
do Brasil acho que deve ter uma base de mais de mil reuniões por
ano, então é difícil ter esse fato isolado, assim, com precisão. Mas eu
me lembro que na verdade o senhor Fernando Reis procurava mesmo
uma agenda mais de relação institucional, eu percebi que ele tinha de
uma determinada maneira uma proximidade com o senhor Marcelo,
eu acho que estava também ganhar espaço ali dentro do grupo
empresarial. Ele citou uma situação que eu tive alguns
desentendimentos com o senhor Marcelo Odebrecht, uma pessoa
muito difícil, por ocasião de transações de discussões de operações
passadas. Uma especificamente dizia respeito ao financiamento do
estádio do Corinthians, lá em São Paulo. Que eu expliquei
claramente que o Banco do Brasil, aquele projeto não se encaixava
tecnicamente nas condições para isso, ele estava tendo dificuldades
de conseguir esse financiamento no mercado, tentou forçar a barra,
nós acabamos até tendo alguma discussões em relação a isso, mas o
Banco do Brasil prevaleceu a vontade dos técnicos e minha e nós não
fizemos esse empréstimo. Tivemos também depois um outro atrito
porque na época das concessões ele gostaria... a empresa dele tinha
conseguido o grau de investimento, mas ele estava participando de
uma forma muito ávida numa série de concorrências e concessões,
isso já estava elevando demais o endividamento do grupo, e ele,
preocupado em perder o grau de investimento, levou para uma
discussão no sistema financeiro, no próprio sistema legislativo, uma
possibilidade de se criar um instrumento que é praticado em alguns
países, que é uma espécie de contra... o nome em inglês é ESA, Equity
Suport Agreement, onde a garantia é dada pelo próprio... pelas
próprias, como chama... pelos próprios consórcios, as SPE’s...

[...]

Juiz Federal:- No caso do senhor André, ele mencionou aqui no
depoimento dele, no interrogatório, basicamente ele confirmou essa
intermediação de recursos da Odebrecht e, entre os fatos que ele
mencionou, ele mencionou que teria feito dois pagamentos ao senhor,
um de 600 mil reais e um de 350 mil reais, além daquelas despesas
não reembolsadas em Nova Iorque. Procede esses 600 mil reais, esses
350 mil reais?

Aldemir Bendine:- Não só não procede, Meritíssimo, nego
veementemente, como nada da declaração dele faz qualquer sentido.
Ela é totalmente mentirosa, acho que visando buscar algum tipo de
acordo ou coisa da espécie, você percebe que ele faz uma declaração
baseada em documentos que já estavam anexados ao processo com
falas dos delatores tentando cobrir esses buracos que o delator tinha
deixado, que os delatores tinham deixado em relação a isso, e até me
causa espanto porque, primeiro, a primeira história é absurda. Dizer
que ele pegou uma data e na pesquisa do Ministério Público
teoricamente nós viajamos no mesmo dia no aeroporto de
Congonhas, e cita essa própria data dizendo que estava num
restaurante, que ele almoçou por volta ali de quase meio dia no
restaurante e que eu passei ali com o meu carro, ele entrou no carro
comigo, eu deixei ele na frente do aeroporto, ele deixou o dinheiro
dentro do carro. Se pudesse perguntar ao delator aí, ao réu confesso,
pelo menos o modelo do automóvel que estava, porque eu queria
acrescentar, Meritíssimo, que eu não dirigia, quem dirigia para mim
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era um motorista, acho que nem carro eu tinha na ocasião. Então
precisava que ele esclarecesse um pouquinho melhor para saber. E
depois o intervalo de tempo, porque se foi na data que ele mencionou
eu também estava embarcando, e se eu estava em um carro sozinho,
eu não teria tempo hábil para estacionar o carro e seguir viagem. E
outra coisa, se eu estivesse com um volume tão grande em espécie
como é que eu passaria dentro do aeroporto, dentro de todo o sistema
da Polícia Federal com um volume em espécie tão grande? Chega a
beirar o ridículo esse depoimento. O outro que ele diz, do Roma, que
ele teria me entregue 600 mil reais, aproveitando que de fato a
reunião aconteceu e ele nunca tinha citado isso anteriormente, eu
acho que 600 mil reais, para quem tem um pouquinho de experiência,
é um volume, uma bolsa que deve ter um volume bastante elevado,
novamente, eu não dirijo, então eu teria que ver com o motorista,
com o meu segurança, que estavam ali na hora, que ele disse que eu
saio e guardo o dinheiro no carro, se o motorista ou o segurança
viram eu sair com um pacote tão grande quanto esse e ter guardado
lá.

Aldemir Bendine admitiu que participou de duas reuniões
com Fernando Reis no Banco do Brasil, a segunda com a participação
de Marcelo Odebrecht, e negou que tenha tratado de qualquer assunto
ilícito. 

Juiz Federal:- Mas aí o senhor teve essa reunião com o senhor
Fernando Reis em 2014 no Banco do Brasil sobre isso. O senhor teve
outras reuniões com o senhor Fernando Reis sobre esse assunto no
Banco do Brasil?

Aldemir Bendine:- Tive sim, Meritíssimo, não no Banco do Brasil,
não mais. Mas eu gostaria de fazer um acréscimo, pelo que eu li aí
nos autos, ele faz uma afirmação ali totalmente errônea ou
inverídica, ou mentirosa. Ao final da reunião ele se aproxima de mim
e fala: “Pô, gostei muito do contato, eu posso ter o contato do
senhor?”, e assim por diante. “E como é que eu faço?” Eu falei:
“Olha, está aqui os telefones da secretaria do banco, quando você
precisar pode pedir para a secretária marcar, de acordo com a
disponibilidade eu vou lhe atender.” “Ah, mas você não quer que eu
marque a reunião pelo nosso amigo em comum?” Eu falei:
“Fernando, primeiro que no Banco do Brasil não tem necessidade
absolutamente nenhuma de ter amigos porque aqui existe um
processo de governança muito correto, você pedindo isso faz parte de
um atendimento profissional, você pode acionar diretamente, não tem
necessidade de intermediário pra vir falar comigo o presidente de
uma empresa”. Bom, muito bem, esse assunto nunca mais pra mim
veio à tona, Meritíssimo. Isso só voltou a acontecer, um novo contato,
no dia 26 de janeiro do ano seguinte, de 2015, onde havia uma
solicitação do senhor Fernando Reis e do senhor Marcelo Odebrecht
para uma reunião comigo. Eu me encontrava em férias, diferente do
que está ali no depoimento, não era acho que talvez o empresário que
estava em férias e, sim, eu estava em férias, eu estava no exterior
inclusive, eu tinha retornado para o Brasil alguns dias antes.
Próximo do meu retorno ao trabalho eu havia conversado com a
minha secretária vendo o que tinha de pautas, de pendências, de
solicitação de reuniões, e eu resolvi então, como eu moro em São
Paulo, atender algumas agendas na própria segunda-feira que eu
estava retornando com alguns clientes, algumas reuniões internas, e
entre elas eu atendi essa reunião que havia sido solicitada por eles.
Para a minha surpresa, na reunião havia sido dito que era uma
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reunião entre o Marcelo e mim, até porque isso era o habitual, que já
tinha ocorrido inúmeras vezes, eu era presidente do banco há 6 anos,
mas ele apareceu com o Fernando Reis nessa reunião...

O réu também atestou que participou de reuniões no
escritório Mattos Filho, na qualidade de Presidente da Petrobras, por
sugestão de Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis, inclusive tratando do
bloqueio cautelar dos grupos econômicos envolvidos na Operação
Lavajato, mas negou qualquer irregularidade.  

Juiz Federal:- O senhor daí teve reuniões com ele na condição de
presidente da Petrobras?

Aldemir Bendine:- Eu tive reuniões com o Marcelo Odebrecht, eu
vou tentar lembrar aqui puxando pelos autos, consta inclusive nos
autos uma informação do escritório Mattos Filho que eu teria tido
duas reuniões com o senhor Marcelo Odebrecht no escritório deles na
Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Eu, honestamente, só me recordo
de uma, Meritíssimo. No mais eu não vou dizer que não houve duas,
eu me recordo de uma. Na verdade aconteceu...

Juiz Federal:- Por que essas reuniões em um escritório de advocacia
e não na própria sede da Petrobras?

Aldemir Bendine:- O senhor Fernando Reis havia entrado em
contato comigo pedindo uma agenda para o senhor Marcelo
Odebrecht, onde ele queria expor toda a situação do grupo perante a
Petrobras. Eu falei que à vontade, que ele solicitasse então
protocolarmente, até porque o sistema que nós estávamos
implantando na Petrobras era um pouco mais rígido em relação a
esse tema. Aí o Fernando Reis colocou o seguinte, falou: “Poxa, mas
ele está sob investigação, se reunir com o presidente da Petrobras,
isso é agenda que vai ser pública, isso causa um constrangimento
para nós, etc. e tal. Eu falei: “Olha, Fernando, eu não vou
comparecer à sede da empresa, esqueça.” Aí voltou e fez uma
proposta, falou: “Você não toparia nos encontrar num território
neutro, num ambiente formal, que seria no escritório Mattos Filho,
que presta serviços para a Odebrecht e presta serviços para a
Petrobras?”Aí eu falei: “Ah, nessa condição não tem dificuldade
nenhuma, você pode agendar a reunião.” Eu estive nessa reunião,
uma reunião que eu acho, conforme ele mesmo citou, foi uma reunião
de relações institucionais, uma série de situações que ele tinha da
empresa. Enfim, só participou Marcelo Odebrecht, o Fernando Reis
estava ali mais só recepcionando na ocasião, e foi isso. Eu não me
lembro dessa segunda, honestamente eu não consigo recordar que
tenha sido duas.

Aldemir Bendine relatou que encontrou André Gustavo
Vieira da Silva, no Hotel Windsor no Rio de Janeiro/RJ, ocasião em que
este se fazia acompanhado de Fernando Reis. Alegou que não estranhou
a presença inesperada de Fernando Reis porque André Gustavo havia
lhe falado que estava trabalhando para a Odebrecht Ambiental, na
função de comunicação/relações públicas. Discorreu que o encontro no
dia 18/05/2015, na residência de André Gustavo em Brasília, seria um
encontro do tipo happy hour, mas, para sua surpresa, André Gustavo
havia agendado uma reunião com Fernando Reis e Marcelo Odebrecht.
Disse que, embora contrariado, conversaram sobre a situação da
Petrobras. 
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Juiz Federal:- E depois, o senhor teve alguma outra reunião com o
senhor Marcelo e com o senhor Fernando Reis?

Aldemir Bendine:- Aconteceu um segundo fato que foi muito
constrangedor, no dia 18 de maio, conforme está relatado aí nos
autos. Eu havia me dirigido à Brasília, pois haveria no dia 19 um
grande evento comercial, que era a assinatura de uma série de
protocolos com o governo chinês, isso é facilmente comprovado, no
dia 19 de maio, o André Gustavo entrou em contato comigo alguns
dias antes falando... Ah, teve um outro contato, não com o Marcelo,
mas com o Fernando Reis, numa ocasião que não é na data que está
citada ali no depoimento do delator, o senhor Fernando Reis, em uma
data diferente, mas o senhor André Gustavo me ligou numa ocasião
dizendo que queria uma oportunidade de ir até o Rio de Janeiro
apresentar... parabenizar pela escolha, enfim, coisas do gênero, ter
uma conversa comigo, eu disse que minha agenda estava insuportável
naquele momento, e assim por diante, e em um determinado dia...
então nós não marcamos data. Aí num determinado dia ele me ligou,
dizendo estar no Rio de Janeiro e se podia passar para dar um
abraço. Aí eu falei: “Olha, impossível, eu estou numa correria
danada, inclusive a minha esposa está aqui, no meio dessa confusão
toda ainda estou procurando um imóvel para gente mudar.” Ele
falou: “Onde você está hospedado?”, “Estou hospedado no Hotel
Windsor, aqui no Leme”, “Ah, então passo lá pra te dar um abraço.”
Eu falei: “Olha, só se for uma coisa muito rápida, que eu vou chegar
tarde, eu vou ver imóvel ainda hoje com a minha esposa”, e assim
por diante. E de fato isso aconteceu, eu tinha saído depois do final do
expediente, estava olhando alguns imóveis com alguns corretores no
final da tarde, quando eu retornei para o hotel, com a minha esposa,
ele estava lá me aguardando.

Juiz Federal:- Eu não sei se entendi bem, quem estava lhe
aguardando?

Aldemir Bendine:- O senhor André Gustavo.

Juiz Federal:- André Gustavo.

Aldemir Bendine:- Só que quando eu cheguei lá ele estava me
aguardando e ele estava junto com o senhor Fernando Reis. Eu não
achei assim tão fora da normalidade até porque ele havia
confidenciado que ele tinha um contrato de trabalho, ele trabalhava
para o Fernando Reis, para a Odebrecht Ambiental, na função de
comunicação, relações públicas, coisas do gênero. Mas foi uma
conversa muito rápida, um café ali no próprio saguão do hotel, uma
coisa que demorou no máximo quinze, vinte minutos, a minha esposa
estava junto, ela subiu para o quarto, e eu, quinze, vinte minutos
depois subi. Foram conversas genéricas, não houve nenhum tipo de
conversa profissional, de ambiente de trabalho ou qualquer situação
da espécie. Houve depois esse encontro no Mattos Filho, que eu
ainda entendo que foi um, mas, enfim, pode ter sido dois, até que
houve essa reunião no dia 18 de maio, conforme eu estava falando, e
André Gustavo me convidou para um lanche no final da tarde para
passar uma visão de tudo aquilo que ele estava vendo naquele
momento, pra gente bater papo. Eu me dirigi à residência dele, eu já
tinha ido lá umas duas ou três vezes antes para esse tipo de
encontro, happy hour, essas coisas todas. E quando eu cheguei lá,
que eu adentrei à casa, ele estava me aguardando ali na entrada da
casa, ele falou “Olhe...”, ele se dirigiu lá, “Deixa eu falar uma
situação, eu tinha marcado uma reunião que não estava aqui muito
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clara, e está aí o senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Fernando
Reis.” Eu fiquei p da vida com aquela situação porque eu falei: “Isso
não é certo, André, eu não combinei reunião, eu não posso chegar
num ambiente e... Não faz sentido eu estar nessa condição.” “Não,
eles só passaram para gente discutir algumas estratégias, algumas
coisas aqui, e eles estão indo embora rapidamente, até porque eles
têm vôo”, coisas do gênero. Ficaria deselegante eu voltar para trás e
ir embora. Entramos, sentamos ali, conversamos de uma forma
genérica sobre determinados temas, sobre Petrobras, a situação da
empresa... E novamente eu percebi uma apreensão, uma coisa muito
grande em relação a ele, ele até falava: “Ah, ninguém está olhando
para a situação dessa operação, isso vai trazer complicação para
todo mundo.” Eu percebi que ele estava entrando num campo de uma
conversa mais delicada e eu falei: “Marcelo, eu já te falei que sobre
esse tema eu não quero tratar.” Então foi uma conversa de quinze
minutos e eles se retiraram, eu fiquei ainda um tempo ali, chamei
novamente a atenção do André Gustavo, falei: “Essa situação não
ficou confortável pra mim, foi uma situação ruim, quando você tiver
uma condição dessa voce me consulta antes se eu tenho interesse no
encontro ou não”. Foi uma conversa muito rápida, eles ficaram ali
muito pouco, eu fiquei mais um pouquinho, ficamos conversando
sobre outros assuntos. Isso ocorreu então nessa reunião no dia 18 de
maio.

Segundo Aldemir Bendine, o assunto referente ao
alongamento do empréstimo da Odebrecht Agroindustrial no Banco do
Brasil provavelmente não foi objeto de conversa, até porque não faria
nenhum sentido, já que estava há dois meses na Petrobras e não tinha
conhecimento do andamento dessa operação de crédito.

Juiz Federal:- Chegaram a mencionar alguma referência àquele
alongamento do empréstimo do Banco do Brasil?

Aldemir Bendine:- De forma alguma, eu não tenho recordação
nenhuma disso, até porque não faria acho que nenhum sentido,
Meritíssimo. Eu acho que já fazia dois meses que eu estava na
Petrobras, eu já não tinha mais conhecimento do andamento dessa
operação de crédito. Para mim não fez nenhum sentido aquilo que
eles afirmaram, aquela questão de senha. Nego veementemente, isso
não ocorreu de forma alguma. A não ser que eles tenham feito algum
manifesto: “Olha, estão conseguindo se ajustar o grupo como um
todo e tal.” Mas não me recordo disso, isso não foi... totalmente
diferente daquilo que foi afirmado.

Aldemir Bendine confirmou a realização de uma última
reunião no escritório de advocacia Mattos Filhos, com Emílio Alves
Odebrecht, Newton Sergio de Souza e Fernando Luiz Ayres da Cunha
Santos Reis, a qual transcorreu sem irregularidades. Narrou também
que, posteriormente, participou de encontro com André Gustavo Vieira
da Silva e Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis no restaurante
Roma em São Paulo/SP, porém não recebeu nenhum valor na ocasião.
Respondeu, ainda, que não era acompanhado por empregado da
Petrobras, assessor ou outro diretor, nessas reuniões institucionais com
executivos da Odebrecht:

Juiz Federal:- Essas reuniões que o senhor fez no Mattos Filho, duas
ou três, o senhor foi com alguma outra pessoa da Petrobras, foi
junto?
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Aldemir Bendine:- Não, motorista e segurança só.

Juiz Federal:- O senhor não achou pertinente que fosse algum
assessor, algum outro diretor nessas reuniões?

Aldemir Bendine:- Nunca usei disso, até porque você está falando
com o principal executivo da empresa, acho que não vejo necessidade
de estar com algum assessor, nunca... Esse tipo de reunião, quando é
uma reunião... Se fosse uma reunião técnica, temática, talvez até
normalmente você levava algum técnico junto, mas esse caso
específico era uma reunião institucional.

Juiz Federal:- Não se tratou assuntos técnicos?

Aldemir Bendine:- Não, assuntos técnicos não. Só esses assuntos
institucionais, que era a questão da relação institucional com a
empresa...

Juiz Federal:- E para se resguardar o senhor não achava relevante,
uma empresa que está sendo investigada criminalmente em contratos
com a Petrobras?

Aldemir Bendine:- Eu sempre agi de boa-fé, Meritíssimo, então
nunca vi preocupação em me resguardar de algo até porque nunca
cometi nenhum ato de ofício ilícito ou qualquer situação que
prejudicasse as empresas onde eu fui gestor.

Aldemir Bendine afirmou que é possível que tenha
realizado 86 contatos telefônicos com André Gustavo, ao longo de três
anos, que se comunicava através do aplicativo de mensagens Wickr, pois
utiliza todos os aplicativos como todo cidadão brasileiro, e que não
sabia da funcionalidade de autodestruição  desse software:

Juiz Federal:- O senhor tinha contato frequente com o senhor André
Gustavo por telefone?

Aldemir Bendine:- Meritíssimo, eu não sei, o que poderia ser
considerado como frequente em relação a esses contatos. Não, eram
contatos mais esporádicos, como eu estava dizendo, se pegar a
agenda de um presidente de uma empresa desse porte, eu presumo
que no fim, numa conta rápida, que eu devo ter por volta de mais de
mil reuniões anuais e mais de três mil ligações durante 1 ano, eu vi
reportado pelo espaço aí de 3 anos que houve 86 contatos, enfim, não
tenho como comprovar isso ou não, mas é uma frequência muito
esparsada, contatos eventuais.

Juiz Federal:- 86 contatos?

Aldemir Bendine:- Foi o que foi citado aí, em 3 anos, acho que seria
possível sim.

[...]

Juiz Federal:- O senhor mantinha contato também com ele por
outros meios de comunicação?

Aldemir Bendine:- Olha, e-mail eu não me lembro, não me lembro de
ter trocado e-mails com André Gustavo, nem sei se houve alguma
coisa nesse sentido, e também por mensagens via celular.
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Juiz Federal:- O senhor se comunicava com ele por qual aplicativo
de mensagens?

Aldemir Bendine:- Pelo que está nos autos, eu acho que confere, é
esse Wickr, aliás eu usava todos os aplicativos de mensagens como
todo cidadão brasileiro faz, eu tinha todo eles instalados.

Juiz Federal:- Esse Wickr, o senhor se comunicava com ele por,
vamos dizer assim, iniciativa sua, iniciativa dele? Quem sugeriu “Ah,
vamos usar esse aqui, não o Whatsapp”, ou coisa parecia?

Aldemir Bendine:- Eu normalmente adotava a seguinte condição,
Meritíssimo, quem me abordava em um determinado aplicativo eu
passava a responder naquele aplicativo que eu fui abordado.

Juiz Federal:- E algum propósito específico de utilizar esse
aplicativo?

Aldemir Bendine:- Não, nenhum, eu utilizava todos, como eu disse.

Juiz Federal:- Não é tão comum, não é, me parece?

Aldemir Bendine:- Não, eu creio que... O senhor usa esse?

Juiz Federal:- Não.

Aldemir Bendine:- Não?

Juiz Federal:- Não.

Aldemir Bendine:- Eu usava sim, usava, até o pessoal da diretoria ali
usava, as pessoas do meu contato usavam sim esse aplicativo,
Telegram, Whatsapp, Messenger...

Juiz Federal:- Ele é daqueles que destrói as mensagens?

Aldemir Bendine:- Eu vim a saber disso depois, eu não sabia que
isso era autodestrutivo, não tinha nada para esconder.

As alegações de  Aldemir Bendine destoam do acervo
probatório e são pouco convincentes. Como visto, o
aludido comprovante de devolução das despesas de viagem a Nova
Iorque não existe. Apesar de ter usufruído dos serviços de motorista na
viagem, não soube precisar o quanto pagou para tanto. Pelo contrário,
disse que pagou o valor expressivo de aproximadamente R$ 37 mil reais
em espécie, sem utilizar a rede bancária, presumindo que a despesa total
seria essa. 

De forma inédita, Aldemir Bendine disse em seu
interrogatório que talvez existiria um segurança que tivesse
visto/presenciado essa entrega.

Juiz Federal:- E o senhor não tem nenhuma prova dessa devolução
do dinheiro?
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Aldemir Bendine:- Infelizmente não, a não ser o testemunho do
segurança, que pode ser buscado, do meu encontro com ele, mas não
sei se ele presenciou algum tipo de entrega.

Perguntado o porquê de essa suposta pessoa não ter sido arrolada
como testemunha, Aldemir Bendine deu uma resposta absurda,
afirmando não saber, que pensava que era não importante.

Juiz Federal:- E por que o senhor não arrolou esse segurança desde
o início como testemunha?

Aldemir Bendine:- Não achei que era importante, enfim, não sei.

Frise-se que foi somente após a instrução processual que a
Defesa de Aldemir Bendine reputou importante descobrir quem seria o
tal motorista que talvez tivesse presenciado a alegada devolução de
valores a André Gustavo. Tal requerimento foi indeferido no evento 441,
dado à sua intempestividade. Conforme consignado quando da
apreciação das questões preliminares, ao que parece, a diligência fora
requerida somente para justificar os álibis descritos pelo réu em seu
segundo interrogatório. 

Os pagamentos das despesas de viagem de Aldemir
Bendine por André Gustavo estão descritos na denúncia (evento 1,
DENUNCIA1, fls. 30-31). Aldemir Bendine foi questionado a respeito
da alegada devolução na fase de inquérito policial.

Não é crível que a Defesa, constituída desde o início da
ação penal, desconhecesse a versão de Aldemir Bendine sobre os fatos
criminosos imputados antes do seu segundo interrogatório
judicial. Ora, à Defesa é oportunizado entrevistar o réu, mesmo preso
cautelarmente, diversas vezes antes do seu interrogatório judicial. E,
considerando o longo histórico de atuação profissional dos seus
advogados, obviamente, não há se falar
de defesa deficitária/insuficiente.

O mesmo se pode dizer em relação ao episódio do dia
29/06/2015, em São Paulo/SP, no trajeto do restaurante Fogo de Chão ao
aeroporto de Congonhas, em que André Gustavo teria entregue a
Aldemir Bendine uma bolsa com dinheiro (R$ 350 mil). A Defesa, para
contrapor o depoimento de André Gustavo, requereu, de forma
intempestiva, a oitiva de testemunha (motorista da Petrobras), a qual
também sequer foi identificada e após o encerramento da instrução,
motivo pelo qual foi indeferida (evento 441). 

Conforme pontuado, caso essa suposta testemunha
realmente fosse relevante, a sua oitiva deveria ter sido requerida na fase
do art. 402 do CPP, o que não foi feito. 

Ainda a respeito da entrega de dinheiro no trajeto do
restaurante Fogo de Chão ao aeroporto de Congonhas após o horário de
almoço, a Defesa sustenta que o horário do voo tomado por Aldemir
Bendine, em 29/06/2015, às 13h10min, tornaria a alegação inverossímil.
Ocorre que o mencionado restaurante está localizado em endereço
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próximo ao aeroporto, em percurso de aproximadamente 7 minutos de
automóvel. Acrescente-se que André Gustavo narrou que "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" (evento 363). Portanto, a narrativa do réu André Gustavo não é
inverossímil por esse motivo. Quanto ao destino da bolsa com
dinheiro, Aldemir Bendine, diversamente do que argumenta a Defesa
afirmando ser impossível ele ter recebido dinheiro antes de viajar de
avião, poderia tê-la entregado a terceiro, já que sempre agia com muita
cautela. 

Aponta a Defesa que Fernando Reis (evento 298) afirmou
no respectivo interrogatório que não presenciou a entrega de dinheiro no
restaurante Roma, referida por André Gustavo em seu interrogatório
(evento 363). Ocorre que segundo André Gustavo, esse repasse foi
realizado antes da chegada de Fernando Reis ao restaurante Roma.

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.

E, conforme Fernando Reis (evento 298), ele chegou ao
restaurante quando Aldemir Bendine e André Gustavo já estavam
reunidos. 

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”. 

Assim, não há nenhuma divergência entre os depoimentos
dos réus Fernando Reis e André Gustavo nesse aspecto. 

A Defesa insiste em refutar detalhes pouco importantes do
depoimento de André Gustavo, que nada interferem na apuração dos
delitos, como a data em que Aldemir Bendine foi convidado para ser
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Presidente da Petrobras, afirmando não ser verdadeira a alegação de que
Aldemir Bendine teria lhe dito que pensava que poderia ser indicado
para a presidência da estatal petrolífera. 

Observa-se, na verdade, que a Defesa de Aldemir Bendine
se surpreendeu com a confissão de André Gustavo, o que justifica ter
Aldemir Bendine permanecido em silêncio no seu primeiro
interrogatório. Apenas no seu segundo interrogatório que Aldemir
Bendine passou a apontar supostas testemunhas  não identificadas que
corroborariam a sua versão dos fatos. 

Analisando as declarações prestadas no inquérito,
a mudança de estratégia da Defesa é evidente, pois, sem a confissão de
André Gustavo, os seus álibis (de que reembolsou as despesas de
viagem a André Gustavo e não recebeu quaisquer valores da
Odebrecht) não teriam sido refutados. 

Logo, à míngua de quaisquer elementos minimamente
comprobatórios, não se faz possível inferir que a  versão do réu
corresponda à verdade.

Ademais, não soa convincente a alegação de que os
numerosos encontros com executivos da Odebrecht, fora da agenda
institucional, no escritório de advocacia (onde cada um utilizava
entradas diversas), restaurantes, hotéis e na residência de André
Gustavo seriam normais. No mais, a disposição de Aldemir Bendine,
Presidente da empresa que foi vítima dos crimes apurados na Operação
Lavajato, de "ajudar" a Odebrecht Óleo e Gás (que pertence ao grupo
econômico que participou desses atos delituosos) a retirar o bloqueio
cautelar das contratações, não aparenta ser algo comum. Não foi,
outrossim, demonstrado que essas reuniões tenham sido reportadas à
Petrobras. O réu colaborador Marcelo Bahia Odebrecht chegou a
mencionar que, nessas reuniões, chegou a ser traçada a estratégia de
aumentar a lista de empresas bloqueadas, mas retirar a Odebrecht Óleo e
Gás (evento 297).  

Esse contexto, de reuniões fora da agenda institucional e
encontros informais, mas quase sempre tratando dos interesses da
Odebrecht no seio da Petrobras, não milita a favor do relato do réu
Aldemir Bendine de que sempre atuou com "total transparência".

Cotejando todos os elementos de prova, deduz-se que a
versão de Aldemir Bendine não encontra nenhum lastro probatório. Ao
contrário que sustenta a Defesa de Aldemir Bendie, a acusação de
corrupção não se trata de um "complô" ou uma história ardilosamente
construída para parecer verdade. Os relatos dos réus colaboradores e o
depoimento de André Gustavo Vieira da Silva (acusado confesso)
encontram respaldo em diversos documentos, como planilhas,
anotações, bilhetes aéreos, e-mails, capturas de tela, notas fiscais, além
de informações decorrentes de quebras de sigilos telefônico, telemático
e fiscal e depoimentos de testemunhas.
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Como detalhado anteriormente, os depoimentos das
testemunhas ligadas ao Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht,
do motorista Marcelo Casimiro e do réu colaborador Álvaro Novis
não não deixam dúvidas a respeito do recebimento de vantagem
indevida da Odebrecht, no valor de R$ 3 milhões, tendo como
requisitante do pagamento Fernando Reis. As notas fiscais emitidas por
André Gustavo MP Marketing, Planejamento Institucional e Sistema de
Informação Ltda e a retificação da respectiva DIRPF em 2017, com
recolhimento de imposto de renda no importe de R$ 1.076.361,35, são
provas cabais da percepção da vantagem indevida. 

De fato, não foi possível rastrear o destino dos R$ 950 mil
que André Gustavo Vieira da Silva alegou ter repassado para Aldemir
Bendine. Deve-se considerar, nesse ponto, a dificuldade inerente à
investigação da circulação de dinheiro em espécie, o que não é incomum
em se tratando de atos de corrupção.

De outro lado, o pagamento das despesas da viagem de
Aldemir Bendine e sua família a Nova Iorque (US$ 9.854), no final de
2015 e início de 2016, por André Gustavo com a vantagem ilícita obtida
da Odebrecht restou cabalmente provado pelos documentos entregues
pela empresa Circus Turismo (evento 1, ANEXO54 e ANEXO55) e
pelas declarações da testemunha Luís Henrique Moura Souza (evento
217). Na fase inquisitorial, Aldemir Bendine afirmou que teria
reembolsado essa quantia, além das despesas de motorista, a André
Gustavo Vieira da Silva, prometendo apresentar o respectivo
comprovante (evento 1, ANEXO37). Em seu interrogatório, Aldemir
Bendine assumiu que o mencionado comprovante não existe e procurou,
já que André Gustavo não confirmaria o seu álibi, dar credibilidade à
alegação a uma virtual testemunha.  

A Defesa de Aldemir Bendine concentra suas alegações na
narrativa de que André Gustavo utilizou da relação com Aldemir
Bendine para dela se aproveitar criminosamente "vendendo fumaça" à
sua revelia, em evidente prática do crime de tráfico de influência (art.
332 do Código Penal). Não obstante, conforme se observa dos
depoimentos dos réus colaboradores e executivos experientes do Grupo
Odebrecht Fernando Reis e Marcelo Odebrecht, cujos trechos foram
transcritos acima, que foram vários os sinais de que André Gustavo
atuava como interlocutor e intermediário de Aldemir Bendine. Narraram
esses réus colaboradores que a reunião do dia 18/05/2015, na residência
de Aldemir Bendine em Brasília/DF, eliminou qualquer dúvida a
respeito do conluio entre Aldemir Bendine e André Gustavo.  

Não soa coerente o argumento de que André Gustavo,
ainda que movido pela vontade de celebrar acordo de
colaboração, confessou ter praticado corrupção passiva (art. 317, CP),
cuja pena privativa de liberdade vai de 2 (dois) a 12  (doze) anos, para
encobrir o seu delito de tráfico de influência (art. 332, CP), sancionado
com privação de liberdade de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 



12/05/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701589203360355140701723874630&evento=81… 113/130

Todas as cautelas de Aldemir Bendine, como a utilização
do aplicativo Wickr (que elimina automaticamente e periodicamente as
mensagens trocadas), a realização de reuniões fora da agenda
institucional, a intermediação de André Gustavo Vieira da Silva e
a escolha de uma "senha" para tratar de assuntos ilícitos, são
compreensíveis à luz do contexto da época, que era de avanço das
investigações da Operação Lavajato, com a prisão cautelar de
executivos de grandes empreiteiras e funcionários da Petrobras. Não se
exige, para a caracterização do delito de corrupção, um acordo expresso
e visando atos específicos entre o corrupto e o corruptor, bastando a
mercantilização da função pública. De igual forma, o fato de não ter
havido irregularidade na concessão do financiamento à Odebrecht
Agroindustrial e o bloqueio cautelar não tenha sido levantado não
interferem na consumação do delito. 

Reputo, assim, corroborados os depoimentos dos réus
colaboradores Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, Alvaro
Novis e Marcelo Bahia Odebrecht, restando confirmado, acima de
qualquer dúvida razoável, o pagamento de R$ 3 milhões, como
vantagem indevida a Aldemir Bendine, então Presidente da Petrobras,
com a intermediação de André Gustavo Vieira da Silva. 

Muito embora as solicitações de vantagem indevida
tenham se iniciado quando Aldemir Bendine era Presidente do Banco do
Brasil (final de 2014) e se prolongado até meados de 2015, quando
passou a ocupar a presidência da Petrobras, os elementos probatórios
sinalizam que os pagamentos decorreram mais da expectativa de que
Aldemir Bendine fosse um aliado do Grupo Odebrecht na Petrobras. Por
essa razão, houve a prática de somente um crime de corrupção. A
solução não poderia ser diferente no presente caso, considerando que,
quanto a esse aspecto, assim foi reconhecido em julgamento anterior, em
grau de recurso, com trânsito em julgado para a acusação do acórdão
condenatório, sob pena de caracterização de reformatio in pejus.

O pagamento de vantagem indevida configura crime de
corrupção ativa para Marcelo Bahia Odebrecht e Fernando Luiz Ayres
da Cunha Santos Reis, e  corrupção passiva para Aldemir Bendine e
André Gustavo Vieira da Silva (este na forma do artigos 29, caput e
30 do Código Penal).

O dolo é incontroverso porquanto os réus Marcelo Bahia
Odebrecht e Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis declararam que
efetuaram o pagamento de vantagem indevida para que Aldemir
Bendine fosse um aliado do Grupo Odebrecht na Petrobras, auxiliando
na questão relacionada ao bloqueio cautelar do grupo econômico e
quanto à retenção de pagamentos e glosas pela Petrobras. 

O dolo de Aldemir Bendine, aferido pelo contexto, está
seguramente presente, posto que o réu, de maneira livre e consciente,
solicitou e recebeu vantagem indevida paga pelo Grupo Odebrecht em
razão da função pública exercida à época. A conveniente alegação de
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que André Gustavo teria "vendido fumaça", como já examinado, não se
mostrou suficiente para superar o conjunto probatório que demonstra ser
procedente a denúncia. 

Ante a não demonstração da prática ou omissão ilegal de
ato de ofício, não se aplica a causa de aumento do artigo 317, §1º do
Código Penal. Deve, porém, ser aplicada a causa de aumento prevista no
artigo 327, §2º a Aldemir Bendine, à medida que ele solicitou e recebeu
vantagem indevida quando ocupava os cargos de Presidente do Banco
do Brasil e da Petrobras e em virtude dessas funções públicas. 

A alegada coação moral iressistível, deduzida pela Defesa
de Fernando Reis, com vias a excluir a culpabilidade, não restou
demonstrada. Consoante já exposto quando se afastou a desclassificação
para o crime de concussão, houve a entrega da vantagem indevida
porque Marcelo Odebrecht e Fernando Reis concluíram que Aldemir
Bendine, como Presidente da Petrobras e aparente interlocutor no
governo federal, poderia acudir a Odebrecht Óleo e Gás na questão do
bloqueio das novas contratações. Fernando Reis, em seu interrogatório
judicial (evento 298), afirmou que Aldemir Bendine nunca verbalizou
ameaça implícita ou explícita. Marcelo Odebrecht (evento 297),
na mesma linha, disse que nunca se sentiu ameaçado, até porque
Aldemir Bendine sempre se mostrava favorável aos interesses da
Odebrecht na Petrobras. 

Dessa maneira, impõe-se a condenação de: i) Aldemir
Bendine pelo cometimento do delito de corrupção passiva (art. 317 do
CP), com a causa de aumento do art. 327, §2º, CP; ii) André Gustavo
Vieira da Silva pelo cometimento do crime de corrupção passiva (art.
317 do Código Penal); iii)  Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis
pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).

III.2. Do crime de lavagem de capitais

O Ministério Público Federal imputou aos réus Marcelo
Odebrecht, Fernando Reis, Álvaro José Galliez Novis, Aldemir
Bendine, André Gustavo e Antônio Carloss Vieira da Silva Júnior a
prática de crimes de lavagem de capitais (Fatos 04, 05 e 06).

Em breve sintese, o Ministério Público Federal descreve o
pagamento escamoteado de R$ 3 milhões, 18/05/2015 e 01/07/2015, por
ordem de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, por meio do Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht, e com a intermediação de Álvaro
Novis, que operava a conta "Paulistinha". De acordo com a denúncia,
o valor foi recebido por André Gustavo e Antônio Carlos, apontados
como interlocutores de Aldemir Bendine (Fato 04).

 A denúncia afirma que, entre 14/12/2015 e 11/01/2016,
André Gustavo, Antônio Carlos e Aldemir Bendine teriam ocultado e
dissimulado a origem, a natureza, localização, disposição e a
propriedade de valores ilícitos oriundos de crimes antecedentes, por
meio de pagamentos sub-reptícios de reserva de hotel em Nova Iorque,
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despesas e serviços de turismo junto à empresa Circus Turismo LTDA
no montante de, pelo menos, US$ 9.854 (nove mil, oitocentos e
cinquenta e quatro dólares americanos) (Fato 05).

A inicial acusatória ainda refere que André Gustavo,
Aldemir Bendine e Antônio Carlos teriam ocultado e dissimulado a
origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a
propriedade de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) provenientes dos
crimes antecedentes, por meio de retificação da Declaração do Imposto
de Renda e do recolhimento de impostos sobre o valor da vantagem
indevida destinada a Aldemir Bendine, a pretexto de André Gustavo ter
efetuado um contrato de consultoria com a Odebrecht Ambiental (Fato
06).

Conforme relatado, a imputação de lavagem de capitais
remanesce somente em relação a André Gustavo Vieira da Silva quanto
ao Fato 06.

Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior foi absolvido de
todos os delitos por falta de provas suficientes para a condenação.

Em sentença proferida no evento 481, o Juízo
sentenciante considerou que as condutas descritas configuravam
diversas etapas diante de um mesmo ciclo de lavagem de dinheiro, razão
pela qual Aldemir Bendine, André Gustavo, Álvaro Novis, Marcelo
Odebrecht e Fernando Reis foram condenados por um único crime 
tipificado na Lei  nº 9.613/98.

A ação penal foi suspensa pelo TRF-4 em relação a
Marcelo Odebrecht, nos termos do respectivo acordo de colaboração.
Essa suspensão foi reiterada na decisão de evento 594, abarcando
também o acusado colaborador Álvaro José Galliez Novis.

Quanto ao Fato 04, a Egrégia 8ª Turma do TRF-4, por
unanimidade, reputou não ser possível imputar a André Gustavo e
Aldemir Bendine a prática do crime de lavagem de dinheiro, posto
que atuaram como meros receptores dos valores em espécie da propina;
não sendo possível aferir com certeza se conheciam o funcionamento do
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e que tinham ciência do
esquema criado para ocultar a origem e o destino do dinheiro. No
tocante aos demais réus Fernando Reis e Álvaro Novis, prevaleceu o
voto do Desembargador Federal Revisor  Leandro Paulsen, que lavrou o
acórdão (eventos 83 e 84 da apelação criminal), o qual entendeu que a
simples utilização de codinomes e senhas para assegurar que a entrega
de recursos fosse feita de forma correta ao beneficiário não conforma os
elementos nucleares do art. 1º da Lei nº 9.613/98. Anotou que o
verdadeiro beneficiário da propina foi o receptor dos valores em
espécie sem a utilização de quaisquer instrumentos prévios capazes de
outorgar aparência de licitude à sua origem.  
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Relativamente ao Fato 05, o Tribunal Regional Federal da
4ª Região, no julgamento das apelações criminais, entendeu que o
pagamento das despesas de viagem de Aldemir Bendine e sua família a
Nova Iorque por André Gustavo configura mero exaurimento da
corrupção consubstanciada no dispêndio dos valores auferidos, não se
enquadrando no conceito de ocultação e dissimulação da Lei nº
9.613/1998. Destacou-se que o titular da propina, Aldemir Bendine,
gastou em nome próprio os recursos indevidos percebidos, ainda que
sob a intermediação de André Gustavo para a entrega do dinheiro, não
tendo sido ocultados os nomes daqueles que efetivamente viajariam. Os
réus Aldemir Bendine e André Gustavo Vieria da Silva restaram, então,
absolvidos por atipicidade da conduta descrita na inicial. 

Aldemir Bendine foi absolvido em relação ao Fato 06
porquanto o TRF-4 não verificou crime, uma vez que André Gustavo foi
categórico ao afirmar que  a retificação das declarações de imposto de
renda foram por ele realizadas de forma livre e sem qualquer ajuste
prévio com o corréu. Desse modo, ainda que Aldemir Bendine pudesse
ser beneficiado da dissimulação da propina, não haveria como imputar-
lhe condenação criminal por ato que sequer ingressou em sua esfera de
cognição. 

O acórdão transitou em julgado para a acusação (eventos
90 e 97 da apelação criminal), razão pela qual a situação dos réus não
poderá ser agravada, sob pena de configurar reformatio in pejus.

Dessa maneira, resta apenas analisar a responsabilidade
criminal de André Gustavo Vieira da Silva no que se refere à simulação
de prestação de serviços de consultoria e emissão de nota fiscal (Fato
06).

O crime de lavagem de capitais está tipificado no art. 1º da
Lei nº 9.613/1998, alterado pela Lei nº 12.863/2012. Gustavo Badaró e
Pierpaolo Cruz Bottini (Lavagem de dinheiro [livro eletrônico]: aspectos
penais e processuais penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2019) conceituam lavagem de dinheiro como "[...] o ato ou a sequência
de atos praticados para mascarar a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, valores e direitos de
origem delitiva ou contravencional, com o escopo último de reinseri-los
na economia formal com aparência de licitude". Trata-se de delito
doloso, exigindo que o agente saiba ou deva desconfiar da origem ilícita
dos valores. Segundo os autores citados, "ocultar significa esconder,
tirar de circulação, subtrair da vista. A consumação ocorre com o
simples encobrimento, através de qualquer meio, desde que
acompanhado da intenção converter o bem futuramente em ativo lícito.
[...] Dissimular é o movimento de distanciamento do bem de sua origem
maculada, a operação efetuada para aprofundar o escamoteamento, e
dificultar ainda mais o rastreamento dos valores". 

Em seu interrogatório judicial (evento 363), André
Gustavo Vieira da Silva afirmou que inicialmente emitiu duas notas
fiscais, em 05/03/2015, no valor de R$ 4.112.500,00, imaginando que
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poderia receber valores da Odebrecht por meio da sua empresa MP
Marketing. Disse que essas notas fiscais foram canceladas, porquanto a
Odebrecht informou que os pagamentos não eram contabilizados. 

Juiz Federal:- Certo, mas o senhor havia solicitado 17 milhões, a
Odebrecht pagou 3 milhões. Qual era a sua parte e qual era a parte
do Bendine, qual era o acerto?

André Gustavo Vieira da Silva:- Olha, nós nunca tivemos uma
conversa objetiva em relação a percentual. Eu cheguei a falar com
ele pra gente fazer metade, metade. Ele sugeriu 20 por cento. E ele
disse: “Vai resolvendo que a gente conversa”. Como tinha um saldo
dos 14 a receber, nós não chegamos a determinar exatamente como
poderia ficar no final. Na realidade, é que eu recebi os 3 milhões,
paguei 1 milhão de uma dívida que eu tinha, 950 mil paguei a doutor
Aldemir Bendine, e 1 milhão eu paguei de imposto. Porque... É o
episódio que ficou aqui, que também eu acho que deveria ser
esclarecido. Quando Fernando Reis disse que, sinalizou, eu percebi
que ele de alguma forma ia pagar. Mas antes de ele pagar, entre a
dificuldade que ele colocava para pagar, acho que para ganhar
tempo ele dizia que precisava arrumar uma forma de formalizar isso.
Eu não sabia que eles tinham um departamento de propina, nem
muito menos sabia quem era Novis. O Novis esteve aqui, se eu vir ele
eu não sei quem é, nem ele a mim. Eu não tinha noção, nunca tratei
com esse tipo de departamento deles, nem tinha conhecimento. E ele
dizia: “Não, mas a gente tem que arrumar uma forma, forma,
forma”. E numa delas de fato, eu pensei em sugerir a ele a gente
receber o valor através de uma nota que eu pudesse dar da minha
empresa de consultoria, que ele disse que às vezes a Odebrecht
resolvia, o problema da Ambiental pela construtora, da construtora
pela Ambiental, aqui mesmo já houve casos em que se admitiu isso.
Então, eu cheguei a emitir uma nota ou duas, porque eu ia para uma
reunião com ele para levar, mas trocando mensagem com ele, ele
próprio disse: “André, descarta cem por cento, essa chance não
existe”. Então, por que eu emiti duas notas? Porque na realidade eu
emiti a primeira errada, o histórico era pequeno, planejamento,
planejamento de que? Ninguém paga 3 milhões de planejamento, de
planejamento de que? Então eu elaborei uma segunda nota tentando
puxar para um histórico, que era o histórico o qual a minha empresa
pudesse comportar a prestação do serviço. E na realidade quando o
Fernando Reis descartou eu cancelei a nota. Eu acho que...

[...]

Juiz Federal:- Enfim, vamos continuar aqui, na ação penal
503526315, continuidade do depoimento do senhor André Gustavo
Vieira da Silva. Senhor André, no processo aqui existe no evento 1,
anexo 25, umas notas fiscais. Eu vou lhe mostrar aqui. É uma relação
de notas fiscais dessa empresa MP Marketing. Essa é a empresa de
consultoria que o senhor se referiu?

André Gustavo Vieira da Silva:- Exato, e foram essas as notas as
quais eu me referi ao senhor.

Juiz Federal:- O senhor emitiu isso para... na esteira...

André Gustavo Vieira da Silva:- A minha ideia era sugerir a
Fernando Reis formalizar o recebimento. Até porque também havia
uma preocupação do próprio Bendine de que a gente tivesse cuidado
com o recebimento para não ficar exposto.
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Juiz Federal:- E essas notas foram... eu não entendi muito bem, o
motivo do cancelamento?

André Gustavo Vieira da Silva:- O motivo do cancelamento foi o
seguinte, a primeira, eu fiz uma nota com um histórico que ficou
muito simplificado, apenas planejamento. Planejamento não justifica
nada, é uma nota pobre do ponto de vista de história. Eu fiz uma
segunda nota em que eu fiz um histórico um pouco mais robusto, se
você olhar. Tinha passado eu acho uma mensagem, eu acho, que eu
me recordo de talvez, ter passado uma mensagem para Fernando,
dizendo a ele que, talvez, eu estava com uma solução para tentar
receber isso de uma forma legal e tal, através talvez de uma nota. E
ele descartou isso cem por cento. Eu acho que não cheguei sequer a
mostrar essa nota a ele. Posso ter mostrado, mas não tenho essa
recordação exata. E aí, na própria sequência, eu vi que não havia
caminho realmente de receber, eu digo: “esquece esse negócio...”...

Juiz Federal:- Aí o senhor cancelou?

André Gustavo Vieira da Silva:- Cancela e vamos tentar receber por
fora do jeito que ele está sinalizando.

Juiz Federal:- Mas depois aquele tributo que o senhor recolheu foi
em cima dessas notas?

André Gustavo Vieira da Silva:- Não, eu recebi em cima de pessoa
física de 3 milhões de reais que eu recebi. Eu não fiz recolhimento,
até porque as notas foram canceladas ainda em 2014 ou 15. As notas
são antigas, e foram canceladas as antigas.

André Gustavo narrou que cerca de R$ 1 milhão foi
recolhido em tributos, tendo retificado a sua declaração de imposto de
renda de pessoa física, para constar o recebimento dos R$ 3 milhões,
para dar aparência lícita aos recebimentos. Relatou que tentou acertar
com Fernando Reis uma forma para que o recebimento da propina
estivesse amparado em serviços prestados pela MP Marketing para a
empresa Odebrecht Ambiental:

Defesa:- Sobre as notas fiscais emitidas pela MP Marketing, para a
empresa do grupo Odebrecht. Essas notas do mês de março de 2015,
foi iniciativa própria do senhor?

André Gustavo Vieira da Silva:- Iniciativa minha. Na realidade, ele
próprio cita, o Fernando Reis, que eu estava angustiado, cobrando a
ele para tentar encontrar uma solução e resolver. Ele também próprio
cita que vinha me barrigando, nem dizia sim, nem não, ia ganhando
tempo. E nesse ganha tempo que ele fez, eu... Uma das vezes ele
disse: “André, a gente tem que ver como resolver isso, isso não é tão
simples”. E aí veio da minha parte, eu digo: “Rapaz, eu vou
encontrar uma solução. Vamos tentar resolver pela Ambiental e tal”.
Eu digo: “Eu vou lhe levar uma solução”. Eu vou levar a nota pra
ele, pra ver como a gente iria formalizar. Mas troquei uma mensagem
com ele pelo Wickr e ele descartou totalmente. Ele disse: “André, sem
chance, isso vai ser pago por fora”.

As notas fiscais emitidas pela empresa MP MARKETING
(CNPJ nº 04.839.832/0001-32), no período de 01/01/2014 a
31/05/2017, sendo duas (canceladas) no importe de R$ 4.112.500,00
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constando como tomadora dos serviços de "planejamento" a pessoa
jurídica Odebrecht Ambiental S.A. foram obtidas nos autos de Pedido
de Quebra de Sigilo nº 5024130-73.2017.4.04.7000/PR (evento 1,
ANEXO25 a ANEXO27).

A Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI nº
PR2017022), relativa a André Gustavo Vieira da Silva, evidencia "a
retificação da DIRPF 2016 para incluir os R$ 3.000.000,00 declarados
como recebidos da Odebrecht Agroindustrial S/A foi feita de forma
unilateral, já que não houve, até o momento, retificação da DIRF
entregue pessoa jurídica, o que, por sua vez, indica não haver, de sua
parte, o reconhecimento formal da efetiva prestação de serviços"
(evento 1, ANEXO56). A guias de recolhimento de IRPF em nome
de  André Gustavo Vieira da Silva, no montante de R$
1.076.361,35, arrecadadas em 14/03/2017 e 06/04/2017 (após a
divulgação na imprensa de que os executivos da Odebrecht haviam
firmado acordo de colaboração), estão juntadas nos autos nº 5022683-
50.2017.4.04.7000 (evento 1, PET4, fls. 45-46). 

Assim sendo, denotam-se inequívocas a materialidade e
a autoria do delito de lavagem de dinheiro consistente na ocultação da
origem ilícita dos valores recebidos a título de propina por meio da: (i)
emissão fraudulenta de notas fiscais, constando como tomadora de
serviços a empresa Odebrecht Ambiental S.A.; (ii) da retificação da
DIRPF, informando o recebimento do montante de R$ 3 milhões sob o
pretexto de realização de serviços de consultoria à Odebrecht
Agroindustrial S.A., com recolhimento extemporâneo de imposto. 

O dolo é incontroverso, posto que André Gustavo Vieira
da Silva confessou que emitiu as notas fiscais e, posteriormente,
retificou a respectiva DIRPF visando dar aparência lícita ao recebimento
da vantagem indevida decorrente do crime de corrupção. 

Impõe-se, assim, a condenação de André Gustavo Vieira
da Silva pela prática do crime de lavagem de capitais. 

Embora Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior já tivesse
sido absolvido, com trânsito em julgado, este Juízo (evento 594)
submeteu o réu a novo julgado, oportunizando a complementação das
suas alegações finais, pois a nova sentença poderia ensejar absolvição
com fundamento mais favorável.

O Ministério Público Federal pugnou pela absolvição de
Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior por falta de provas suficientes
para a condenação, solução esta acatada pelo então Juízo sentenciante
(evento 481). 

A testemunha Marcelo Casimiro (evento 217), em juízo,
retificou o seu depoimento unicamente para dizer que, ao contrário do
que constou do seu termo de declarações prestadas no inquérito, não foi
Antônio Carlos, mas seu irmão André Gustavo quem lhe pediu para que
recebesse as encomendas. A circunstância de que Antônio Carlos era o
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locatário do apartamento em São Paulo/SP onde o dinheiro de propina
foi entregue, à míngua de outros elementos de prova, não é suficiente
para a condenação. 

Diversamente do que sustenta a Defesa de Antônio Carlos
(evento 613), não é possível afirmar que existe um juízo de certeza
probatória de sua não participação nos fatos. Verifica-se dos autos que o
celular do réu não pôde ser examinado porque ele se recusou
a fornecer a senha à autoridade policial (evento 19 dos autos
nº 5048992-74.2018.4.04.7000). Ademais, a IPEI nº PR20170022
(evento 1, ANEXO 56, fls.10/16), da Receita Federal, apontam que há
certa interação patrimonial milionária entre os irmãos André Gustavo e
Antônio Carlos, inclusive em 2015, carente de comprovação
documental. 

Portanto, deve ser mantida a absolvição de Antônio Carlos
Vieira da Silva Júnior com supedâneo no artigo 386, VII do CPP. 

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão punitiva.

IV.1. Condeno Aldemir Bendine por um crime de
corrupção passiva, do art. 317 do c/c art. 327, §2º do CP.

IV.2. Condeno André Luiz Vieira da Silva por um crime
de corrupção passiva, do art. 317 do CP, e por um crime de lavagem de
dinheiro, do art. 1º da Lei nº 9.613/98.

IV.3. Condeno Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos
Reis por um crime de corrupção ativa, do art. 333 do CP.

IV4. Absolvo Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior da
prática de todos os delitos imputados na denúncia, com base no artigo
386, VII do CPP.

V. Da dosimetria das penas

Para a fixação das penas devem ser observados os limites
máximos balisados pelo julgamento anterior, em 2ª Instância. Assim é
que transitada em julgado para a acusação, como ora ocorre, nova
sentença não pode resultar para o réu situação mais desfavorável, ante a
vedação da reformatio in pejus. Nesse sentido julgado do TRF4:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA
ANULADA. JUÍZO INCOMPETENTE. NOVO JULGAMENTO.
VEDAÇÃO NE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PRESCRIÇÃO
PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. VEDAÇÃO DA LEI
N. 12.234/10. 1. A vedação a ne reformatio in pejus (direta) é
corolário do princípio da ampla defesa e tem como consequência
lógica, impedir a revisão do julgado - quando em recurso exclusivo
da defesa - possa haver alteração prejudicial à situação do
recorrente. 2. Assim, ainda que anulada, a sentença permanece
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produzindo efeitos jurídicos (efeito prodrômico) ao delimitar o
limite máximo da pena a ser fixada ao réu em novo
pronunciamento judicial. 3. Entretanto, apesar de anulada, a
sentença passa a ser o balizador de pena e, com isto, confere marco
para o reconhecimento, ou não, da prescrição da pretensão punitiva
do Estado - mais precisamente pela pena concretamente aplicada na
sentença. 4. De acordo com a alteração legislativa, originada pela
Lei n. 12.234/2010, a prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação, não terá como termo
inicial data anterior à da denúncia, na forma do art. 110, §1º, do
Código Penal. Logo, não há falar em prescrição. (TRF4 5072489-
11.2018.4.04.7100, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA
CRISTOFANI, juntado aos autos em 16/05/2019)

 

V.1. Aldemir Bendine

Para o delito de corrupção passiva, o Código Penal
estabelece penas que variam de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

A culpabilidade do réu desborda da reprovação comum ao
tipo penal, ante o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta e da
ampla possibilidade de o réu ter comportamento em conformidade com
o Direito. Aldemir Bendine é funcionário de carreira do Banco do
Brasil, possui curso superior completo em Administração de Empresas
e ocupou os mais altos cargos nas empresas estatais Banco do Brasil e
Petrobras. Não se olvide que a propina fora solicitada posteriormente à
deflagração da Operação Lavajato, quando a Petrobras, maior empresa
do Brasil, objetivava recuperar a sua imagem e implantar sistemas de
governança corporativa. Não possui antecedentes criminais (evento 37,
CERTANTCRIM2, CERTANTCRIM8, CERTANTCRIM14,
CERTANTCRIM20, CERTANTCRIM23; evento 119,
CERTANTCRIM2; ev. 143, CERTANTCRIM4).  A conduta social, a
personalidade, os motivos e o comportamento da vítima são elementos
neutros. As circunstâncias devem ser valoradas negativamente em razão
dos altos valores correspondentes à vantagem indevida solicitada (R$ 17
milhões) e auferida (R$ 3 milhões), além de os crimes terem sido
praticados após a deflagração da Operação Lavajato, em evidente
menoscabo à jurisdição e à efetividade das leis. Acrescente-se, ainda, o
enorme potencial danoso da conduta, caso Aldemir Bendine tivesse
logrado êxito no atendimento aos pleitos do Grupo Odebrecht,
habilitando empresas envolvidas na Operação Lavajato a novamente
prestar serviços à Petrobras sem a adoção de medidas de compliance. As
consequências merecem ser negativadas, posto que a vantagem indevida
foi suportada pela Petrobras. Os pagamentos foram realizados através do
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, o qual destinava
propinas com dinheiro do caixa dois da empresa no exterior (em
offshores), obtido com os contratos decorrentes do esquema cartelizado
que vitimou a Petrobras. 

Considerando as três vetoriais negativas fixo a pena base
em cinco anos de reclusão. 



12/05/2020 SENT

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701589203360355140701723874630&evento=81… 122/130

Não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Aldemir Bendine ocupava os cargos de Presidente do
Banco do Brasil e da Petrobras, sociedades de economia mista, o que faz
incidir a causa de aumento do art. 327, §2º do CP. Assim, elevo a pena
em 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, guardando proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade e observados os limites impostos
pelo julgado anterior, estabeleço em 170 (cento e setenta) dias-multa.

Face à capacidade econômica e carreira profissional de
Aldemir Bendine, tendo ele ocupado os cargos de Presidente do Banco
do Brasil de abril de 2009 a fevereiro de 2015 e de Presidente da
Petrobras de 06/02/2015 a 30/05/2016, funções com remunerações
bastante expressivas, fixo o dia-multa em 05 (cinco) salários mínimos
ao tempo do fato delitivo (18/05/2015). 

À luz dos parâmetros do artigo 33, §§2º e 3º do Código
Penal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da
pena,  considerando a exacerbada culpabilidade do réu e
as circunstâncias e consequências do crime, valoradas negativamente.

A progressão de regime fica condicionada à reparação do
dano (artigo 33, §4º do CP).

Detração: Aldemir Bendine permaneceu preso
cautelarmente de 31/07/2017 a 10/04/2019, período este que deve ser
considerado como efetivamente cumprido, nos termos do art. 42 do
Código Penal. 

 V.2. André Gustavo Vieira da Silva

Para o delito de corrupção: A culpabilidade do réu
desborda da reprovação comum ao tipo penal, ante o elevado grau de
reprovabilidade da conduta da ampla possibilidade de o réu
ter comportamento em conformidade com o Direito. André Gustavo é
empresário e possui nível de instrução ensino superior incompleto.
Conforme declarou em audiência (evento 363), o réu é publicitário
e sócio de duas empresas. Não possui antecedentes criminais (evento
37,CERTANTCRIM4,CERTANTCRIM10, CERTANTCRIM16,CERTA
NTCRIM24,CERTANTCRIM25;   evento 143, CERTANTCRIM5.  As
circunstâncias,  devem ser valoradas negativamente em razão dos
altos valores correspondentes à vantagem indevida solicitada (R$ 17
milhões) e auferida (R$ 3 milhões).

A personalidade, a conduta social, os motivos e o
comportamento da vítima são elementos neutros. As consequências
merecem ser negativadas, posto que a vantagem indevida foi
suportada pela Petrobras. Os pagamentos foram realizados através do
Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, o qual destinava
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propinas com dinheiro do caixa dois da empresa no exterior (em
offshores), obtido com os contratos decorrentes do esquema cartelizado
que vitimou a Petrobras. 

Considerando as três vetoriais negativas fixo a pena base
em cinco anos de reclusão. 

Incide a atenuante da confissão, razão pela reduzo de 1/6,
fixando a pena intermediária em quatro anos e dois meses de
reclusão. 

André Gustavo Vieira da Silva não faz jus à causa geral de
diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. A
participação de menor importância é aquela de reduzida eficiência
causal, que não contribui decisivamente para a consumação do delito.
No caso, André Gustavo Vieira da Silva foi peça-chave na solicitação e
recebimento da vantagem indevida por Aldemir Bendine. Como visto, o
réu foi verdadeiro artífice da empreitada criminosa, tendo dela
participado não só como interlocutor de Aldemir Bendine, mas também
como negociador perante os executivos do Grupo Odebrecht e receptor
da vantagem devida. Observo, ainda, que André Gustavo dispôs de
praticamente 2/3 da vantagem indevida, tendo adimplido dívidas
pessoais e recolhido R$ 1.076.361,35 a título de imposto de renda. 

O Ministério Público Federal e a Defesa de André Gustavo
Vieira da Silva pretendem o reconhecimento da colaboração material do
acusado, pugnando por redução da pena nos termos do artigo 14 da Lei
nº 9.807/99.

A postura colaborativa do acusado remete à data do seu
interrogatório (22/11/2017), quando a sua Defesa juntou aos autos
declaração simples do motorista que prestou serviços de transporte a
Aldemir Bendine e sua família durante a estada em Nova Iorque (evento
321). Em seu depoimento, o réu esclareceu situações em que entregou
dinheiro em espécie a Aldemir Bendine, e negou que tenha recebido
quaisquer valores lícitos da Odebrecht. Tal colaboração foi tardia,
posterior à celebração de diversos outros acordos de colaboração
premiada, bem como à data da propositura da presente ação penal, de
22/08/2017.

Apesar de tardia, reconheço a contribuição de André
Gustavo Vieira da Silva para o esclarecimento da verdade dos fatos
nesta ação penal, razão pela qual reputo viável a aplicação do benefício
previsto na Lei nº 9.807/1999 no patamar de 1/3 (um terço). Justifico
que a redução em 1/3 se mostra razoável e proporcional à colaboração
do acusado, a qual se deu tardiamente (apenas ao final da instrução) e
sem agregar elementos decisivos para o deslinde da ação penal, apenas
corroborando os depoimentos dos acusados colaboradores e provas já
obtidas na investigação criminal. Assim, fixo a pena definitiva em 02
(dois) anos e 09 (nove) meses e 10 dias de reclusão.
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Quanto à pena de multa, guardando proporcionalidade
com a pena privativa de liberade e observados os limites impostos
pelo julgado anterior, estabeleço em 30 (trinta) dias-multa.

Face à capacidade econômica e carreira profissional de
André Gustavo Vieira da Silva, o qual é empresário, sócio de duas
pessoas jurídicas e bem posicionado no mercado, fixo o dia-multa em
05 (cinco) salários mínimos ao tempo do fato delitivo (18/05/2015).

Para o delito de lavagem de dinheiro: a Lei nº
9.613/1998, art. 1º, estabelece penas que variam de 3 (três) a 10 (dez)
anos, e multa.

A culpabilidade do réu desborda da reprovação comum ao
tipo penal, ante o elevado grau de reprovabilidade da conduta e da
ampla possibilidade de o réu ter-se comportamento em conformidade
com o Direito. André Gustavo é empresário e possui nível de instrução
ensino superior incompleto. Conforme declarou em audiência (evento
363), o réu é publicitário e sócio de duas empresas. Não possui
antecedentes criminais como acima inedicado. 

A personalidade, a conduta social, os motivos e o
comportamento da vítima são elementos neutros. As circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, visto que o crime foi cometido após
a deflagração da Operação Lavajato, utilizando-se de recursos
financeiros auferidos em razão do cargo de Presidente ocupado por
Aldemir Bendine na Petrobras. As consequências também merecem ser
negativadas, haja vista a elevada quantia de propina (R$ 3 milhões) cuja
origem ilícita foi dissimulada. 

Considerando as três vetoriais negativas fixo a pena base
em cinco anos e seis meses de reclusão. 

Incide a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a
pena de 1/6, fixando a pena intermediária em quatro anos e sete meses
de reclusão. 

André Gustavo Vieira da Silva não faz jus à causa geral de
diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, pois,
como explicado, desempenhou papel essencial para a consumação tanto
do crime antecedente quanto do delito de lavagem. Destaco que, na
verdade, o Fato 06 da denúncia foi praticado exclusivamente por André
Gustavo Vieira da Silva. 

Apesar de tardia, reconheço a contribuição de André
Gustavo Vieira da Silva para o esclarecimento da verdade dos fatos
nesta ação penal, independentemente da celebração de negócio jurídico
processual, razão pela qual reputo viável a aplicação do benefício
previsto no § 5º, art. 1º, Lei 9.613/98 e art. 13 da Lei nº 9.807/1999.
Entrementes, entendo que descabe a aplicação do perdão judicial. Tenho
que a redução em 1/3 se mostra razoável e proporcional à colaboração
do acusado, a qual se deu tardiamente (apenas ao final da instrução) e
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sem agregar elementos decisivos para o deslinde da ação penal,
atentando-se ainda para  a gravidade concreta dos fatos praticados, além
da elevada culpabilidade. Assim, é de ser reduzida a pena no percentual
de 1/3 (um terço), resultando  definitiva em 03 (três) anos e 20 (vinte)
dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, guardando proporcionalidade
com a pena privativa de liberade e observados os limites impostos
pelo julgado anterior, estabeleço em 10 (dez) dias-multa.

Face à capacidade econômica e carreira profissional de
André Gustavo Vieira da Silva, o qual é empresário, sócio de duas
pessoas jurídicas e bem posicionado no mercado, fixo o dia-multa em
05 (cinco) salários mínimos ao tempo do fato delitivo (18/04/2017).

Concurso material de crimes: Entre os crimes de
corrupção passiva e lavagem de dinheiro há concurso material (art. 69
do CP), pelo que as penas somadas  alcançam 05 (cinco) anos e 10
meses de reclusão e 40 (quarenta dias-multa). Entretanto, nos limites
do julgado  antes referido, não recorrido pelo MPF, afastando a
reformatio in pejus, fixo as penas definitivamente em 05 (cinco) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e  40 (quarenta) dias-
multa, no valor individual de 05 salários mínimos. 

À luz dos parâmetros do artigo 33, §§2º e 3º do Código
Penal, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

A progressão de regime fica condicionada à reparação do
dano (artigo 33, §4º do CP).

Nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 9.613/1998, fica
André Gustavo interditado para o exercício de cargo ou função pública
ou de diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas jurídicas
referidas no art. 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da pena privativa
de liberdade.

Detração: André Gustavo Vieira da Silva permaneceu
preso cautelarmente de 24/07/2017 a 08/03/2018, período este que deve
ser considerado como efetivamente cumprido, nos termos do art. 42 do
Código Penal. 

V.3. Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis

Para o delito de corrupção ativa, o Código Penal (art. 333)
estabelece penas que variam de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

A culpabilidade do réu desborda da reprovação comum ao
tipo penal, ante o elevado grau de reprovabilidade da conduta e da
ampla possibilidade de o réu ter-se comportamento em conformidade
com o Direito. Fernando Reis, engenheiro civil, era, ao tempo dos fatos,
executivo do Grupo Odebrecht e afirmou ter sido o responsável pela
criação da Odebrecht Ambiental em 2008. Não possui antecedentes
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criminais. A personalidade, a conduta social, os motivos e o
comportamento da vítima são elementos neutros. As circunstâncias
devem ser valoradas negativamente em razão dos altos valores
correspondentes à vantagem indevida solicitada (R$ 17 milhões) e
auferida (R$ 3 milhões), além de os crimes terem sido praticados após a
deflagração da Operação Lavajato, em evidente menoscabo à jurisdição
e à efetividade das leis. Acrescente-se o enorme potencial danoso das
condutas, que visavam habilitar empresas envolvidas na Operação
Lavajato a novamente prestar serviços à Petrobras sem a adoção
de medidas de compliance. As consequências merecem ser negativadas,
posto que a vantagem indevida foi suportada pela Petrobras. Os
pagamentos foram realizados através do Setor de Operações
Estruturadas da Odebrecht, o qual destinava propinas com dinheiro do
caixa dois da empresa no exterior (em offshores), obtido com os
contratos decorrentes do esquema cartelizado que vitimou a Petrobras. 

Considerando as três vetoriais negativas fixo a pena base
em cinco anos de reclusão.

Inaplicável a atenuante do artigo 65, III, "c" do Código
Penal, posto que, conforme já delineado quando se afastou a
desclassificação para o delito de concussão, o crime não foi cometido
sob coação. 

Incide a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a
pena de 1/6, fixando a pena intermediária em quatro anos e dois meses
de reclusão.

Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis não faz jus à causa
geral de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. A
participação de menor importância é aquela de reduzida eficiência
causal, que não contribui decisivamente para a consumação do delito.
Fernando Reis desempenhou papel essencial para a consumação do
delito, pois, além de ser o principal contato de André Gustavo no Grupo
Odebrecht, participou de numerosas reuniões com Aldemir
Bendine para tratar de assuntos de interesse da Odebrecht no Banco do
Brasil e na Petrobras, além de ter ordenado ao Setor de Operações
Estruturadas, após a anuência de Marcelo Odebrecht, o pagamento da
vantagem indevida a Aldemir Bendine. Depreende-se dos autos que
Fernando Reis, então Presidente da Odebrecht Ambiental, detinha,
juntamente com Marcelo Odebrecht, o domínio do fato, dentro de uma
perspectiva de divisão de tarefas, não sendo necessário que cada coautor
pratique os elementos objetivos do tipo penal.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, fixo
a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, guardando proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade e observados os limites impostos
pelo julgado anterior, estabeleço em 82 (oitenta e dois) dias-multa.
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Face à capacidade econômica e carreira profissional
de Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis, o qual é engenheiro civil e
ocupava o cargo de Presidente da Odebrecht Ambiental, auferindo
remuneração bastante expressiva, fixo o dia-multa em 05 (cinco)
salários mínimos ao tempo do fato delitivo (18/05/2015).

Substituo a pena aplicada a Fernando Luiz Ayres da Cunha
Reis pelas previstas no respectivo acordo de colaboração premiada
(evento 376),  nos seguintes regimes:

a) 09 (nove) meses de reclusão no regime fechado
diferenciado, a ser cumprimento mediante recolhimento
domiciliar, fiscalizado por tornozeleira eletrônica, e
computado o tempo da prisão cautelar;

b) 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão no regime
semiaberto diferenciado, com recolhimento domiciliar
fiscalizado por tornozeleira eletrônica no período noturno,
nos dias úteis, e integral nos sábados, domingos e feriados,
e prestação de serviços à comunidade à razão de 22 (vinte
e duas) horas mensais;

c) 04 (anos) e 03 (três) meses no regime aberto
diferenciado, a ser cumprido mediante recolhimento
domiciliar nos finais de semana e feriados, cabendo ao
juízo de execução a definição da forma de fiscalização , e
prestação de serviços à comunidade à razão de 22 (vinte e
duas) horas mensais.

A unificação de eventuais condenações deverá observar o
limite de 20 (vinte) anos de reclusão e não alterará, salvo em caso de
rescisão do acordo, os parâmetros de cumprimento da pena.

A progressão de regime fica condicionada ao efetivo
mérito do condenado e ao estrito cumprimento dos termos do acordo de
colaboração. O descumprimento das cláusulas do acordo poderá
acarretar a regressão de regime, além da sua rescisão. 

A multa penal fica reduzida ao mínimo legal, como
definido no acordo. 

Restam mantidas as demais cláusulas do acordo, devendo
as partes (MPF e acusado) observá-las fielmente. 

Por fim, ressalto que descabe a aplicação do perdão
judicial. Muito embora a colaboração de Fernando Reis seja efetiva,
julgo que, à luz dos parâmetros  estabelecidos no artigo 4º, caput e §1º
da Lei nº 12.850/2013, as circunstâncias e a gravidade concreta dos
fatos praticados, constituem óbices para a concessão de perdão judicial. 
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 VI. Confisco e reparação dos danos: o MPF e o
assistente de acusação pleitearam a fixação de valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração. 

Com efeito, conforme dito anteriormente, a vantagem
indevida foi suportada pela Petrobrás, uma vez que os pagamentos
foram realizados através do Setor de Operações Estruturadas da
Odebrecht, o qual destinava propinas com dinheiro do caixa dois da
empresa no exterior (em offshores), obtido com os contratos decorrentes
do esquema cartelizado que vitimou a Petrobras. 

Desse modo, com amparo no art. 387, IV, do CPP, condeno
os réus ao pagamento do valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais) a título de reparação de danos à Petrobras. O valor deverá ser
corrigido monetariamente desde o último fato (01/07/2015) e acrescido
de juros de mora, conforme previsão dos arts.  398 e 406, do Código
Civil.

Os réus condenados respondem solidariamente pela
reparação do dano, na forma do art. 942 do Código Civil, com exceção
de Fernando Reis, réu colaborador, que tem a sua responsabilidade
restrita ao pagamento da multa cível estipulada no respectivo acordo de
colaboração.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b" do Código
Penal, decreto o confisco dos numerários bloqueados em contas
bancárias de André Gustavo Vieira da Silva (R$ 637.285,53 - autos nº
5030176-78.2017.4.04.7000) e de Aldemir Bendine (R$ 3.582.746,91,
evento 231 dos autos nº 5030176-78.2017.4.04.7000), até o montante
corrigido (R$ 3 milhões atualizados desde 01/07/2015). O montante
constrito de André Gustavo Vieira da Silva será integralmente
confiscado e o restante da dívida será abatido do numerário bloqueado
de Aldemir Bendine.

Ao contrário do que afirma André Gustavo, não se faz
possível deduzir do montante devido os valores prometidos por corréus
em acordos de colaboração e acordos de leniência. Isto porque os
acordos de colaboração se prestam à recomposição de uma pluralidade
de atos ilícitos nos quais os acusados colaboradores tiveram participação
e que não são objeto desta ação penal. 

Da mesma maneira, não se pode descontar o valor
recolhido a título de IRPF, uma vez que a beneficiária do imposto é a
Fazenda Nacional, enquanto que a vítima no caso presente é a Petrobrás,
que possui personalidade jurídica própria.

VII. Disposições Finais

A Defesa de André Gustavo Vieira da Silva pediu a
aplicação analógica da Súmula nº 696 do STF, afirmando que preenche
todos os requisitos necessários para a celebração de acordo de
colaboração.
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A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal entende que não
existe direito líquido e certo a compelir o Ministério Público à
celebração do acordo de delação premiada, diante das características
desse tipo de acordo (personalíssimo e voluntário) e considerando a
necessidade de distanciamento que o Estado-juiz deve manter durante o
cenário investigado e a fase de negociação entre as partes do cenário
investigativo (STF. 2ª Turma. MS nº 35.693 AgR/DF, Rel. Min. Edson
Fachin, julgado em 28/5/2019. Informativo nº 942).

É certo que, no caso em questão, o Ministro do Supremo
Tribunal Federal Gilmar Mendes externou a possibilidade de aplicação,
por analogia, do art. 28 do CPP no caso de recusa do membro do
Ministério Público em celebrar o acordo. No entanto, essa providência
não se revela adequada nos autos de ação penal e nesta fase processual,
mormente porque não há elementos sobre as circunstâncias
das negociações da tentativa de celebração de acordo. De outro lado,
nada obsta a formalização de acordo de colaboração após a sentença.

Indefiro, portanto, a aplicação analógica da Súmula nº 696
do STF.

Ficam mantidas as medidas cautelares impostas
ao réu Aldemir Bendine, conforme evento 586, DESPADEC1 destes,  e
eventos 265 e 274  dos autos n º 5030176-78.2017.4.04.7000. 

Em relação ao réu André Gustavo Vieira da Silva foi
substituida a prisão preventiva por medidas cautelares, conforme
sentença proferida no evento 481, quais sejam:

"a) proibição de contratação, direta ou indireretamente, do
condenado ou de suas empresas com a Administração Pública direta
ou indireta, inclusive com empresas estatais;

. É certo que a sentença foi anulada, prorém, entendo que devem ser
mantidas as cautelares lá referidas,b) compromisso de
comparecimento a todos os atos do processo judicial, de inquéritos,
de nova investigações ou perante o MPF quando chamado;

c) proibição de deixar o país, com a entrega dos passaportes
brasileiros e estrangeiros a este Juízo;

d) proibição de contatos com os demais condenados ou investigados,
salvo familiares; e

e) proibição de mudança de endereço sem autorização do Juízo."

É certo que a sentença foi anulada, porém, entendo que
devem ser mantidas as cautelares lá referidas, vez que impostas em
substituição à prisão preventiva, esta sim acentuadamente mais gravosa
para o acusado.

Em consequência, resta indeferido o pedido formulado no
evento 625, para a restituição do passaporte.
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Os condenados devem arcar com as custas processuais,
nos termos do art. 804 do CPP. 

Transitada em julgado a condenação, os nomes dos
condenados deverão ser lançados no rol dos culpados. Procedam-se às
anotações e comunicações de praxe (inclusive ao TRE, para os fins do
artigo 15, III, da CF). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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