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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio dos Procuradores da República
signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante
Vossa Excelência, requerer as medidas ao final referidas, pelos fatos e fundamentos que passa a
expor:

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS
No decorrer das investigações da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal firmou
acordos de colaboração premiada com 77 (setenta e sete) executivos e ex-executivos do GRUPO
ODEBRECHT, havendo protocolizado, em 19/12/2016, petições no Supremo Tribunal Federal
visando à homologação dos referidos acordos, nos termos do disposto no art. 4º, §7º, da Lei
12.850/2013.
Em decorrência dos referidos acordos de colaboração, foram prestados por seus respectivos
colaboradores centenas de termos de colaboração, no bojo dos quais se relatou a prática de
distintos crimes por pessoas com e sem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal
Federal.
A Ministra Presidente da Corte Suprema, em 28/01/2017, determinou a homologação dos
acordos de colaboração em referência, em seguida, os autos foram para a Procuradoria-Geral da
República, para manifestação quanto às providências a serem adotadas.
Em manifestação autuada como Petição 6646, o Procurador-Geral da República, em
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14/03/2017, ante a ausência de menção a autoridade detentora de prerrogativa de foro, requereu
fossem os Termos de Depoimento nos 1 e 2 de FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS
(ex-presidente da Odebrecht Ambiental) e o Termo de Depoimento nº 36 de MARCELO BAHIA
ODEBRECHT (ex-presidente do Grupo Odebrecht) enviados para esse il. Juízo da 13ª Vara Federal
de Curitiba para adoção de providências cabíveis.
Referidos termos dizem respeito ao pagamento de vantagens indevidas pelo GRUPO
ODEBRECHT para ALDEMIR BENDINE (presidente do Banco do Brasil entre 17/04/2009 e
06/02/2015 e presidente da PETROBRAS entre 06/02/2015 e 30/05/2016) no valor de R$ 3 milhões
para que este, enquanto presidente da PETROBRAS e já em pleno curso da Operação Lava Jato,
passasse a defender os interesses do grupo econômico na estatal.
Segundo se denota, ALDEMIR BENDINE teria sido estrategicamente posicionado pelo
Governo Federal na presidência da PETROBRAS, em 06/02/2015, para mitigar os efeitos
econômicos da Operação Lava Jato sobre as empresas investigadas, como forma de desestimular
a celebração de acordos de colaboração e leniência com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
Em 04/04/2017, o eminente Ministro Relator Edson Fachin, acolhendo os fundamentos da
Procuradoria-Geral da República, determinou o levantamento do sigilo da Petição 6646 e o envio
de cópia das citadas declarações prestadas pelos colaboradores, bem como dos documentos
apresentados, para a Seção Judiciária do Estado do Paraná. O material foi, então, recebido por esse
il. Juízo e autuado na Representação Criminal nº 5022683-50.2017.4.04.7000.

2. DOS FATOS: CONTEXTO INICIAL DA INVESTIGAÇÃO:
FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS (“FERNANDO REIS”) (ex-presidente da
Odebrecht Ambiental), narra que, em junho de 2014, ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA
(“ANDRÉ GUSTAVO”) o procurou se apresentando como emissário de ALDEMIR BENDINE
(conhecido como “Dida”), então presidente do Banco do Brasil. 1
ANDRÉ GUSTAVO, publicitário pernambucano residente em Brasília, teria optado por se
aproximar do GRUPO ODEBRECHT, por meio de FERNANDO REIS, em razão de ambos já se
1

ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
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conhecerem, por ocasião da “campanha de ataque que, ele [ANDRÉ GUSTAVO], na condição de
marqueteiro de Humberto Costa, promoveu contra a PPP de esgoto de Recife”.2
Fontes abertas corroboram os dizeres de FERNANDO REIS e confirmam a participação de
ANDRÉ GUSTAVO em campanha de Humberto Costa3 e indicam que ele também foi o
marqueteiro responsável por dirigir a campanha política que elegeu Pedro Passos Coelho primeiroministro de Portugal em 2011, bem como sua campanha de 2015 4 5.
FERNANDO REIS afirma que agendou um primeiro encontro com ANDRÉ GUSTAVO no
Hotel Mercure São Paulo Jardins (Alameda Itu, 1151, Jardins, São Paulo – SP), o qual, segundo se
recorda, provavelmente ocorreu no dia 23/06/2014.6
De acordo com FERNANDO REIS, já neste primeiro encontro, ANDRÉ GUSTAVO, após dizer
que falava em nome do então presidente do Banco do Brasil, ALDEMIR BENDINE, 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 as empresas do grupo tinham junto ao banco:
(1) R$ 600 milhões para o Estaleiro Enseada Paraguaçu, (2) € 150 milhões para financiar a aquisição
da EGF (processo de privatização em Portugal) e (3) R$ 2,9 bilhões de crédito para a Odebrecht
Industrial.7
FERNANDO REIS pontua que “ANDRÉ GUSTAVO claramente tinha a intenção de negociar
uma 'comissão' sobre todas essas operações, mas os créditos relativos à EGF e ao Estaleiro não
avançaram e as conversas com ANDRÉ GUSTAVO evoluíram apenas em relação ao crédito da
ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL”. À época, a ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL negociava com o
Banco do Brasil o alongamento da dívida vincenda (rolagem de R$ 1,7 bilhão), além de nova
rolagem, ao final da safra 2015/2016, de dívidas que venceriam no começo da safra 2016/2017, no

2
3
4
5
6
7

ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
ANEXO3 - Notícia disponível em: http://ne10.uol.com.br/canal/eleicoes-2012/nordeste/noticia/2012/08/19/mago-da-campanha-petista-no-recife-longe-dos-holofotes-362414.php
ANEXO4 - Notícia disponível em: http://istoe.com.br/145457_MARKETING+POLITICO/
ANEXO5 - Notícia disponível em: https://www.publico.pt/2016/04/27/economia/noticia/operacao-lava-jato-apanha-director-de-campanha-eleitoral-de-passos-coelho-1730346
ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
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valor de R$ 1,2 bilhão.8
Segundo FERNANDO REIS, ANDRÉ GUSTAVO, nesse primeiro encontro, lhe confidenciou
que ALDEMIR 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'”. ANDRÉ GUSTAVO, então, teria completado dizendo que ALDEMIR BENDINE “exigia
um 'pedágio' para si próprio, condicionando a aprovação do crédito ao pagamento. Inicialmente,
ainda naquele encontro, ele falava em percentuais na ordem de 2% a 3% (o que daria algo entre R$
58 e R$ 87 milhões)”.9
FERNANDO REIS declara que, anteriormente ao encontro, não sabia das ligações entre
ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE, mas a riqueza de detalhes com que ele apresentou a
agenda do GRUPO ODEBRECHT com o Banco do Brasil e as informações que ele trouxe sobre a
relação da empresa com o então Ministro da Fazenda GUIDO MANTEGA demonstraram que
ANDRÉ GUSTAVO era, de fato, representante de ALDEMIR BENDINE. FERNANDO REIS afirma
que, posteriormente, teve a confirmação da ligação entre ambos: “Confirmei isso posteriormente,
quando (acredito que em julho de 2014) fui tratar com BENDINE sobre pedido de crédito para
aquisição de uma empresa em Portugal e, ao final da reunião, mesmo em desconexão com o assunto
tratado, ele me disse 'vamos conversar por intermédio de nosso amigo comum', deixando evidente
que ANDRÉ GUSTAVO falava em seu nome”.10
Um novo encontro entre FERNANDO REIS e ANDRÉ GUSTAVO foi realizado, em data não
precisada, no térreo do Hotel Excelsior (Av. Atlântica, 1800, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ), onde
ANDRÉ GUSTAVO estava hospedado. Na ocasião, ANDRÉ GUSTAVO teria insistido no pagamento
da propina para ALDEMIR BENDINE e, após reiterada negativa de FERNANDO REIS, teria dito que
tudo poderia ser resolvido com um valor correspondente a 1% do crédito negociado (o equivalente
a R$ 17 milhões).11

8

ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS,.
9 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS.
10 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS.
11 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS.

ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FER-
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Em conversa subsequente de FERNANDO REIS com MARCELO BAHIA ODEBRECHT
(“MARCELO ODEBRECHT”), restou decidido que o GRUPO ODEBRECHT não iria efetuar o
pagamento da propina de solicitada por ALDEMIR BENDINE enquanto presidente do Banco
do Brasil, pois não acreditavam na influência deste sobre a equipe e os trâmites técnicos do banco.
Ademais, levantamento realizado por funcionários da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL indicava que
a tramitação do processo de liberação de crédito transcorria normalmente na área técnica do
Banco do Brasil, sem que ALDEMIR BENDINE tivesse qualquer interferência.12
A análise de eficácia do pagamento de propina no montante de R$ 17 milhões (“ 17 vs
eficacia”) está registrada no Outlook de MARCELO ODEBRECHT13:

A negativa foi comunicada por FERNANDO REIS a ANDRÉ GUSTAVO em encontro ocorrido
em 16/12/2014 na residência deste último em Brasília (SHIS QI 3, Conjunto 10, Casa 2, Lago Sul,
Brasília – DF14). De fato, há registro de viagem de FERNANDO REIS para Brasília, em 16/12/2014,
consoante prova de corroboração fornecida pelo colaborador 15:

12 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
13 ANEXO6 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 3, ANEXO7.
14 ANEXO7 - Dados cadastrais de ANDRÉ GUSTAVO
15 ANEXO13 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO3.
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Nada obstante, como se verá, ALDEMIR BENDINE veio a ser escolhido pelo Governo Federal
para assumir a presidência da PETROBRAS e, em razão dessa nova condição, teria vislumbrado a
oportunidade de reencaminhar com mais efetividade a solicitação de propina feita ao GRUPO
ODEBRECHT, uma vez que agora teria mais poderes para atuar de modo escuso no interesse do
grupo econômico, que ao tempo receava os avanços da Operação Lava Jato e estava cautelarmente
impedido de contratar com a PETROBRAS.
FERNANDO REIS narra que, mesmo antes de ser noticiada a nomeação de ALDEMIR
BENDINE para a PETROBRAS, recebeu “ligação de ANDRÉ GUSTAVO antecipando e confirmando a
notícia, mostrando sua relação com ALDEMIR BENDINE e a ascensão do mesmo na hierarquia de
poder, sendo homem próximo e de confiança da presidente DILMA”.16
Nesse contexto, em que ALDEMIR BENDINE já se valia de sua futura, porém certa, assunção
do cargo de presidente da PETROBRAS para solicitar vantagens indevidas, teria ocorrido, em 26 de
janeiro de 201517, reunião com MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS convocada por
BENDINE para, em verdadeiro merchandising de seus futuros atos de ofício, tratar especificamente
da incumbência e dos poderes que teria em seu novo cargo de amenizar os efeitos da Operação
Lava Jato sobre as empresas investigadas, como uma forma de evitar potenciais delações
premiadas.18

16 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
17 ANEXO9 - De se ver que poucos dias após a aludida reunião, notadamente, no dia 06 de fevereiro de 2015, foi anunciado que AL DEMIR BENDINE assumiria a presidência da PETROBRAS: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/02/petrobras-confirma-bendine-como-sucessor-de-graca-foster.html
18 ANEXO10 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO1; e ANEXO31 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 2 de
FERNANDO REIS.
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Ao fim da reunião, ALDEMIR BENDINE teria espontaneamente mencionado que o
empréstimo do Banco do Brasil à ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL já estava em vias de aprovação,
possivelmente como forma de transmitir o recado de que ele não havia esquecido da recusa do
GRUPO ODEBRECHT em lhe pagar a vantagem indevida referente ao empréstimo e reforçar que
sua cooperação como presidente da PETROBRAS dependeria do pagamento da propina que lhe
fora negada enquanto presidente do Banco do Brasil.19
O episódio foi descrito com riqueza de detalhes por FERNANDO REIS20:
“Em janeiro de 2015, em meio à Operação Lava Jato, pouco após a prisão dos empreiteiros na 7ª fase, a
secretária de ALDEMIR BENDINE, Sra. Carol, entrou em contato com a secretária de MARCELO ODEBRECHT,
solicitando uma reunião entre os dois. Como MARCELO estava de férias, a reunião ficou marcada para o dia de
seu retorno, 26 de janeiro de 2015.
Pelo vínculo criado com ALDEMIR BENDINE, por intermédio de ANDRÉ GUSTAVO e, ainda, porque não
sabíamos qual seria o assunto e considerarmos que poderia ser o crédito para a Odebrech Agroindustrial,
MARCELO me convidou e aceitei participar da reunião.
Fomos recebidos em uma sala de reunião do Banco do Brasil em São Paulo (Av. Paulista, 2163, 18º andar) e
quando ALDEMIR BENDINE entrou na sala, já o fez ostentando uma pasta verde com Brasão da Presidência
que continha várias notas, inclusive uma enviada pelo próprio MARCELO a ALOÍZIO MERCADANTE (na época
Ministro da Casa Civil) sobre as preocupações que os efeitos da Operação Lava Jato pudessem ter nas empresas.
A maior preocupação à época já eram as restrições creditícias, muito agravadas pelo bloqueio cautelar imposto
pela Petrobrás às empresas envolvidas na Lava Jato e estendido a todo o Grupo Econômico.
Claramente, a ostensividade da pasta verde era para 'certificá-lo' como interlocutor mandatário da
Presidenta da República, pois foi assim que ele se apresentou naquele dia, dizendo ter sido encarregado
pela Presidenta para interagir com as empresas, buscando especialmente garantir a higidez financeira
destas, pois, a ameaça de 'quebra' poderia ser um indutor/acelerador de novas delações premiadas
(naquele momento, apesar de a Odebrecht não ter ainda sido alvo, havia diversos executivos de outras
empresas presos na 7ª fase da Operação Lava Jato e já se ouvia rumores da intenção de Ricardo Pessoa (UTC) de
fazer uma colaboração premiada).
Além disto, 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 arrasto'.

19 ANEXO10 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO1; e ANEXO31 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 2 de
FERNANDO REIS.
20 ANEXO10 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO1; e ANEXO31 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 2 de
FERNANDO REIS,.
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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 Petrobrás) para discutir os efeitos da Operação Lava Jato e possíveis sugestões para
evitar delações.
Neste contexto, foram discutidas questões como a descaracterização do conceito de grupo econômico,
garantia de liquidez das 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 reduziriam a pressão sobre as empresas e, consequentemente, sobre seus executivos e acionistas
presos, com provável efeito de desestimular novas delações premiadas.
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 houvesse de nossa parte qualquer reação
extraordinária, ao contrário, dissemos que tínhamos notícia de que na área técnica caminhava muito bem.”
(Grifou-se)

O teor do assunto tratado na reunião também foi objeto de menção por MARCELO
ODEBRECHT21:
“Bom, já estava no Banco do Brasil, ops desculpe, o Bendine tinha saído do Banco do Brasil, tinha ido para a
Petrobras, a gente topou com a figura, a gente estava cheio de problema a esta altura, a Lava Jato tinha
começado, a Petrobras tinha começado a fazer aquelas glosas, tinha bloqueado as empresas, entendeu, e, o
mais grave, é, eu vou comentar um pouco isso lá na obstrução de justiça, mas, uma certa feita, uma reunião que
eu tive com a Presidente, eu perguntei, Presidenta, quem é que, nesse assunto Lava Jato, tá criando várias
dificuldades, inclusive quem é que pode ser o nosso interlocutor junto ao governo pra todo esse tema, os
empréstimos travados, Petrobras com vários problemas… E ela diz, olha, fale com o Mercadante. É, eu até enviei
uma nota para o Mercadante, sobre os temas que estavam gerando a confusão na Lava jato, é, e, eu mandei
para Mercadante, falei com Mercadante, mas logo depois eu tive esta reunião com o Dida 22, é uma reunião com
o Dida ele já estava, ele ainda estava na sede do Banco do Brasil, mais já tinha sido nomeado Presidente da
Petrobras, ou seja, foi uma reunião nesse ínterim, e ai, ele já estava, olhe… foi em Janeiro, eu não tenho certeza
se ele já estava, já tinha sido nomeado, mas nessa reunião não se falou nada do achaque, só que ele já trouxe a
questão, por isso que eu queria trazer este ponto, ele já trouxe a questão, a mesma nota que eu tinha enviado
para Mercandante, ele tinha trazido para esta reunião. Ele não mencionou que tinha recebido de Mercadante,
mas ele trouxe a mesma nota, essa nota só tinha ido para Mercadante, e ele recebeu de Mercadante. Então, de
fato ele se colocou, sem dizer que tinha sido definido por isso, olha, eu fui encarregado de ver com vocês quais
são os problemas que está havendo. É, eu não me recordo agora se ele já tinha sido, nessa época, mais é fácil
perceber, se nessa data de janeiro, se já tinha sido nomeado Presidente novo do Banco do Brasil. Bom...”

Há registro de tal reunião no Banco do Brasil (Av. Paulista, 2163, 18º andar – entrada da
21 Transcrição de depoimento registrado em vídeo: Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 3, VIDEO10.
22 ALDEMIR BENDINE tinha a alcunha de DIDA, fato corroborado pela registro de reunião na agenda Outlook de MARCELO ODEBRECHT (ANEXO11 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO11, e evento 3, ANEXO6) e pelo registro de contatos telefônicos do representado na agenda do celular de LEO PINHEIRO, sócio-administrador do Grupo OAS, apreendido por ocasião da 7ª
fase da Operação Lava Jato, Autos nº 5073475-13.2014.404.7000 (o mandado cumprido e os autos de busca e apreensão e de arrecadação estão juntados ao IPL nº 5044849-81.2014.4.04.7000, evento 51, APREENSAO1).
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garagem pela R. Augusta, 1788) na agenda Outlook de MARCELO ODEBRECHT23:

Pesquisa no sistema Google Maps confirma que no endereço assinalado há um prédio do
Banco do Brasil e que a entrada da garagem se localiza precisamente no local informado:

No âmbito do acordo de colaboração, FERNANDO REIS apresentou cópia da nota que
MARCELO ODEBRECHT havia enviado para ALOÍZIO MERCADANTE, a qual teria sido repassada
por este para ALDEMIR BENDINE e “ostentada” por ele na reunião com os executivos da
ODEBRECHT no Banco do Brasil. No documento, o empreiteiro faz sugestões e requerimentos de
medidas para amenizar a repercussão econômica da Operação Lava Jato sobre as empresas
investigadas24:

23 ANEXO11 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO11, e evento 3, ANEXO6.
24 ANEXO12 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO12.
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Observe-se que as preocupações de MARCELO ODEBRECHT com as glosas (cesuras) feitas
pela PETROBRAS em face das empresas investigadas na Operação Lava Jato foram objeto de
registro em uma de suas listas de tarefa do Outlook 25:

Assim, dez dias após a reunião com os executivos da ODEBRECHT e, ao que indicam as
provas, como autêntico agente de contrainteligência designado pelo Governo Federal para frear os
avanços da Operação Lava Jato, ALDEMIR BENDINE deixou a presidência do Banco do Brasil para,
em 06/02/2015, assumir a presidência da PETROBRAS 26.
De acordo com FERNANDO REIS, a saída de ALDEMIR BENDINE da presidência do Banco
do Brasil em nada afetou o crédito da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL, que continuou percorrendo
os trâmites regulares e foi concedido em 31/03/2015 (53 dias após a saída de ALDEMIR BENDINE
do Banco do Brasil), “mostrando que este tipo de decisão independia de sua influência direta,
25 ANEXO33 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 3, ANEXO5.
26 ANEXO9 – Notícia disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/02/petrobras-confirma-bendine-como-sucessor-de-graca-foster.html
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embora ele procurasse mostrar o contrário, utilizando-se do cargo para pedir dinheiro”.27
Já na condição de Presidente da PETROBRAS, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO se
encontram com FERNANDO REIS, em meados de fevereiro de 2015, no térreo do Hotel Windsor
Atlântica (Avenida Atlântica, 1020 – Copacabana, Rio de Janeiro-RJ) – local no qual BENDINE disse
que estava hospedado -, em mesas localizadas em frente ao restaurante Alloro.28
Na oportunidade, ALDEMIR BENDINE teria questionado FERNANDO REIS sobre a agenda
do GRUPO ODEBRECHT junto à PETROBRAS, querendo entender os assuntos, dizendo que
“entraria para resolver as questões importantes”. Considerando, porém, que os assuntos específicos
da área de FERNANDO REIS não eram relevantes, ALDEMIR BENDINE teria pedido que o
colaborador promovesse um encontro com MARCELO ODEBRECHT.29
Nos dias que se seguiram ao encontro, FERNANDO REIS passou a receber diversos recados
de ALDEMIR BENDINE, por intermédio de ANDRÉ GUSTAVO, relatando informações internas,
privilegiadas e confidenciais da PETROBRAS e decisões de conselho e de diretoria, a exemplo de
como o conselho da estatal trataria o desbloqueio cautelar das empresas, de que haveria
mudanças na diretoria, de que ALDEMIR BENDINE receberia as delegações japonesas envolvidas
no projeto da Sete Brasil juntamente com a Presidente DILMA ROUSSEF, entre outras coisas. 30
FERNANDO REIS afirmou que “entendia claramente que estas informações eram uma
maneira de demonstrar como a relação de ALDEMIR BENDINE seria importante e renderia frutos
para a Organização Odebrecht”.31
Posteriormente foi realizado mais um encontro entre ANDRÉ GUSTAVO e FERNANDO REIS,
no qual aquele teria dito que ALDEMIR BENDINE insistia em receber o pagamento de 1% do
crédito obtido pela ODEBECHT AGROINDUSTRIAL junto ao Banco do Brasil, agora, porém, em
razão de seu cargo de presidente da PETROBRAS, uma vez que, em tal posição, ALDEMIR
BENDINE teria poder para prejudicar os interesses do GRUPO ODEBRECHT perante a estatal. Ao
27 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS.
28 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS.
29 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS.
30 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS.
31 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e
NANDO REIS.

ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FER-
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tempo do encontro, o GRUPO ODEBRECHT tinha, além do mencionado bloqueio cautelar de três
empresas junto à PETROBRAS, a possibilidade de cancelamento dos contratos de sondas, questões
da Sete Brasil, glosas constantes em pagamentos devidos à Construtora, entre outras coisas. 32
Entre o final do mês de abril e início do mês de maio de 2015, os envolvidos se encontraram
mais uma vez. FERNANDO REIS almoçou com ANDRÉ GUSTAVO, no restaurante Rodeio do
Shopping Iguatemi em São Paulo, quando este último propôs mais uma vez a realização de um
encontro entre MARCELO ODEBRECHT e ALDEMIR BENDINE, retomando a solicitação do
“pedágio” feita pelo então presidente da PETROBRAS. 33
FERNANDO REIS, então, teria procurado MARCELO ODEBRECHT e reproduzido o teor das
conversas mantidas com ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE e, dada a gravidade dos efeitos
que uma atuação negativa de ALDEMIR BENDINE à frente da PETROBRAS poderia ter para as
empresas do GRUPO ODEBRECHT, MARCELO ODEBRECHT concordou em encontrar com
BENDINE.34
O novo encontro ocorreu no dia 18/05/2015, na casa de ANDRÉ GUSTAVO em Brasília (SHIS
QI 3, Conjunto 10, Casa 2, Lago Sul, Brasília-DF 35). O compromisso consta na agenda Outlook de
MARCELO ODEBRECHT36 e é mencionado em conversa de e-mail deste com FERNANDO REIS37:

32 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
33 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
34 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
35 ANEXO7 – Dados cadastrais de ANDRÉ GUSTAVO
36 ANEXO14 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO4, e evento 3, ANEXO3.
37 ANEXO15 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO5.
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Há, ainda, registro de viagem aérea de MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS para
Brasília, no dia 18/05/201538:

38 ANEXO16 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO6, e evento 3, ANEXO4.
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De acordo com FERNANDO REIS, o propósito da reunião era tão somente reforçar a
solicitação de propina efetuada por ALDEMIR BENDINE a MARCELO ODEBRECHT39:
“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 combinada 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 menção ao crédito da Agroindustrial como senha para insistir no pagamento pretendido.
Durante a reunião40, já participando os quatro (eu, MARCELO, BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO), BENDINE
discorreu sobre a situação caótica que ele havia encontrado na Petrobrás, sobre medidas que pretendia
tomar, sobre possíveis soluções para a Sete Brasil e se disse satisfeito com o crédito concedido à
Agroindustrial, de fato utilizado a senha alertada por ANDRÉ GUSTAVO. Importante dizer que no
momento em que BENDINE disse a senha, o assunto tratado na reunião não tinha absolutamente
nenhuma relação com aquele mencionado por ele, mostrando de fato que ele 'forçou' a citação ao tema.
Importante destacar que, por si só, o fato do presidente da Petrobrás marcar reunião fora do ambiente
institucional com representantes de grupo empresarial com extensa agenda com a Petrobras já demonstra que
o encontro provavelmente não estaria dentro da normalidade. Quando este encontro é agendado por um
intermediário estranho ao negócio e ocorre na casa desse intermediário, realmente denota o comportamento
incoerente com a posição que BENDINE ocupava, o que comprova o comportamento ilícito voltado para
obtenção de vantagem pessoal.”

No retorno de Brasília, FERNANDO REIS e MARCELO ODEBRECHT concluíram que, para
evitar um desgaste na relação e eventuais represálias, deveriam ceder parcialmente à solicitação de
propina efetuada por ALDEMIR BENDINE para “reduzir a pressão” e manter aberto o canal de
comunicação por intermédio de ANDRÉ GUSTAVO, que poderia vir a ser útil no futuro.41
Diante disso, FERNANDO REIS combinou com ANDRÉ GUSTAVO o pagamento de R$ 3
milhões, o qual foi operacionalizado sob o codinome “Cobra”, pelo Setor de Operações
39 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
40 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2: Fernando Reis: “Neste encontro eu não me lembro de ter mais
ninguém na casa. Possivelmente, alguém ocasionalmente nos servia, mas não ficou mais do que alguns minutos no mesmo ambiente.
Lembro, no entanto, que tanto eu, quanto Marcelo fomos com os nossos motoristas”; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
41 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; ; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de
FERNANDO REIS.
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Estruturadas do GRUPO ODEBRECHT, comandado por HILBERTO MASCARENHAS DA SILVA
FILHO42.43
O pagamento da propina foi efetuado mediante três entregas de R$ 1 milhão em espécie
cada, nas datas de 17/06/2015, 24/06/2015 e 01/07/2015, na Rua Sampaio Viana, 180, Edifício
Option Paraíso, Apartamento 43, Paraíso, São Paulo – SP 44, com valores providenciados pelo doleiro
ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, responsável pela conta “PAULISTINHA”45.
O endereço para entrega dos recursos em espécie, havia sido fornecido por ANDRÉ
GUSTAVO a EDUARDO BARBOSA (subordinado de FERNANDO REIS que, por ordem dele,
encaminhava as requisições de pagamento para o Setor de Operações Estruturadas) durante visita
daquele ao escritório da ODEBRECHT, realizada na semana em que MARCELO ODEBRECHT foi
preso (19/06/2015), possivelmente no dia 15 ou 16 de junho de 2015. Na oportunidade, EDUARDO
BARBOSA anotou o endereço e passou para ANDRÉ GUSTAVO as senhas “Oceano”, “Rio” e
“Lagoa”, que deveriam ser pronunciadas pelo recebedor dos valores no ato das entregas, para
confirmação de sua autenticidade.46 47
Com efeito, na 23ª fase da Operação Lava Jato (“Operação Acarajé”), em medida de busca e
apreensão determinada por esse il Juízo 48, foram encontrados na posse de MARIA LUCIA
GUIMARÃES TAVARES (“MARIA LUCIA”) 49, secretária do Setor de Operações Estruturadas da
ODEBRECHT, documentos que registram as requisições de pagamento referentes às senhas
“Oceano”, “Rio” e “Lagoa”, cujos valores deveriam se entregues no endereço apontado por ANDRÉ
GUSTAVO para pessoa de nome MARCELO MARQUES CASIMIRO (“MARCELO CASIMIRO”)50:

42 Denunciado na ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000
43 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
44 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
45 ANEXO17 – No termo de colaboração nº 5 de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES, ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, dono da HOYA
CORRETORA, é apontado como sendo o doleiro 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, respectiva mente.
46 ANEXO2 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
47 ANEXO18 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 3, ANEXO1; e ANEXO33 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 36 de
MARCELO ODEBRECHT.
48 Autos nº 5003682-16.2016.4.04.7000
49 Denunciada na ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000.
50 ANEXO19 – Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 1, ANEXO8, fls. 128-130 (p. 8-10)
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Na posse de MARIA LUCIA TAVARES também foi localizado extrato do sistema Drousys, no
qual estão registradas as três entregas de R$ 1 milhão, cada, referentes ao codinome “Cobra” 51:

A evidência dos pagamentos também consta na seguinte mensagem de e-mail 52, enviada por
MARIA LUCIA TAVARES para seu chefe, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA53:

51 ANEXO20 - Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 1, ANEXO8, fl. 127 (p. 7)
52 ANEXO21 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO8.
53 Denunciado na ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000.
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Sobre a pessoa responsável pelo endereço indicado por ANDRÉ GUSTAVO para EDUARDO
BARBOSA, tem-se que, em resposta a ofício encaminhado pela autoridade policial, o proprietário
do imóvel onde ocorreram as entregas de dinheiro (Rua Sampaio Viana, 180, Edifício Option
Paraíso, Apartamento 43, Paraíso, São Paulo – SP) declarou que, entre 22/04/2014 e 22/04/2016, o
apartamento esteve alugado para ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (“ANTONIO
CARLOS”), irmão de ANDRÉ GUSTAVO e sócio deste em diversas empresas, como a ARCOS
PROPAGANDA LTDA, a MP MARKETING, PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE
INFORMACAO LTDA – ME, entre outras54:

54 Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1, p. 87.
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Quanto à pessoa indicada por ANDRÉ GUSTAVO para receber o dinheiro, MARCELO
CASIMIRO, identificou-se, por meio do Relatório de Inteligência Financeira 20011, elaborado pelo
COAF, que ele possui relacionamento com ANTONIO CARLOS. A informação contida no RIF indica
que, além de movimentar milhões de reais por meio de saques e depósitos em espécie, ANTONIO
CARLOS provavelmente utilizava os serviços de MARCELO CASIMIRO como emissário e recebedor
de dinheiro vivo, haja vista o depósito em espécie de R$ 440.000,00, efetuado em 13/06/2014, por
MARCELO CASIMIRO na conta de ANTONIO CARLOS55:

Em decorrência dessas descobertas, ANTONIO CARLOS foi alvo de mandados de condução
coercitiva56 e busca e apreensão 57; e MARCELO CASIMIRO foi alvo de mandado de condução
coercitiva58, todos expedidos por esse il. Juízo na 26ª fase da Operação Lava Jato (“Operação
Xepa”).

55
56
57
58

ANEXO22 - Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 5, ANEXO2
Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 27, ATOORD26
Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 40, MANDBUSCAAPREENC5
Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 103, MAD5
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Durante as tentativas de localizar MARCELO CASIMIRO, a mãe deste, MARIA SOFIA RIBEIRO
MARQUES, nacionalidade portuguesa, informou que seu filho é taxista e seus números de telefone
são (11) 99664-6886 e (11) 7814-452459.
Já ANTONIO CARLOS declarou não conhecer MARCELO CASIMIRO, mas confirmou que era
locatário do apartamento 43 do Edifício Option Paraíso, onde funcionava um escritório da empresa
ARCOS PROPAGANDA LTDA. Nada obstante, ANTONIO CARLOS alegou desconhecer a ocorrência
das entregas dos valores em espécie no local e disse que, além dele, apenas seu funcionário JOSÉ
GUILHERME (“ZÉ GUILHERME”) possuía a chave do espaço, sendo ele também o responsável pelo
escritório60.
Na residência de ANTONIO CARLOS, foram feitas as seguintes arrecadações61:

Entre os diversos elementos localizados no material arrecadado, cita-se as conversas de email entre ANTONIO CARLOS e MARCELO CASIMIRO, que demonstram para além de qualquer
dúvida que o taxista efetivamente prestava serviços de entrega e recebimento de valores em
espécie para a ARCOS PROPAGANDA LTDA, de ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS62.
Não subsistindo qualquer dúvida quanto à ocorrência do pagamento de R$ 3 milhões
intermediado por ANDRÉ GUSTAVO, mister registrar que MARCELO ODEBRECHT, no âmbito de
sua colaboração, deixou absolutamente claro que só aceitou pagar tal vantagem indevida para
ALDEMIR BENDINE porque agora a solicitação estava sendo feita por ele na condição de
59
60
61
62

ANEXO23 - Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 103, MAND17
ANEXO24 - Autos nº 5007118-80.2016.4.04.7000, evento 32, OUT13
ANEXO25 e ANEXO26 - Autos nº 5007118-80.2016.4.04.7000, evento44, AUTOCIRCUNS18 e AUTOCIRCUNS19
ANEXO32, p.4-9 – Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 334/2016 (5007118-80.2016.4.04.7000/PR, Evento 61, OUT5)
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presidente da PETROBRAS e de homem que o Governo Federal havia escolhido para resolver o
problema das empresas investigadas na Operação Lava Jato 63:
“A questão desse relato é porque ele adquiriu uma importância, então, veja bem, ele tinha sido já nomeado
interlocutor pra, entre aspas, tentar resolver os problemas que tinham financeiros da Lava Jato. Bom ai ele é
nomeado, presidente do Banco do Brasil, ponto, ai Fernando volta para mim e diz, olha Marcelo, André voltou e
agora tá dizendo que o cara agora é presidente do Banco do Brasil, ops, presidente da Petrobras, então ele pode
criar várias dificuldades para vocês, ai a figura mudou um pouco, quer dizer, uma coisa é o que eu sabia da
capacidade dele de perturbar a gente no Banco do Brasil, com empréstimo que tinha embasamento técnico,
outra é na Petrobras. Ai eu falei pro Fernando, vamos então, deixa eu perceber isso, é, e vamos marcar uma
reunião, porque até então o pedido tinha sido por André para Fernando, eu já tinha me encontrado várias vezes
com Dedinho, que até por uma questão protocolar, eu não tinha mencionado nada. É lógico ele fala assim:
“empréstimo”, mas nunca insinuou esta questão do achaque. Ai o Fernando marcou esse encontro, é, foi em
Brasília, no finalzinho da tarde, na casa do André Gustavo, ai Fernando chegou antes, pra conversar com André,
que eu não conhecia a essa época, alinho, como se seria, é, ai depois eu cheguei, ai os dois falaram, o Marcelo é
isso, ele não vai aqui mencionar aqui diretamente esta questão do 1%, mais ele vai claramente fazer menção a
empréstimo, dizer a importância, tá? De tal maneira que você entenda, que o que eu estou falando aqui em
relação a você é verdade. E foi isso que aconteceu, ele chegou, basicamente a conversa, a gente sento, era tipo
uma varanda fechada da casa do André, e a gente basicamente conversou sobre as dificuldades que estava
levando a Lava Jato, a questão dos bloqueios, a questão de tudo, a questão dos financiamentos, ele se
colocando sempre como a pessoa que, uma das pessoas que o governo tinha escolhido interagir com as
empresas para resolver esses problemas, e ai veio, como a gente tinha esse negócio para a pessoa não falar
especificamente de senha, claramente, apesar de a pessoa não falar, “olha, eu tô pedindo a vocês 1% por conta
do empréstimo”, ele claramente disse aquilo que o André disse que ele ia falar e que estaria mencionando a
questão do 1% do achaque. Ai, eu sai da reunião e falei: Olha, o Fernando, eu acho que a essa altura a figura
mudou um pouco de, quer dizer, a coisa mudou de figura. Quer dizer, o cara é nomeado por ela, recém-eleito
presidente na Petrobras, a gente cheio de problemas na Petrobras, Lava Jato, muda de figura! Vamos fazer o
seguinte, administra com o André o pagamento, a gente vai administrando, eu não acho que a gente vai pagar
17, mas vamos administrando. E de fato, começou, a Fernando acertou todos os pagamentos com André, parece
que pagou até 3 milhões e depois interrompeu. Isso foi o que houve. […] E obviamente a gente estava cedendo
ao achaque não por conta da Odebrecht Agroindustrial, não tinha a essa altura, mais nada a ver com a dívida, a
dívida era a razão do que ele trouxe o assunto. A essa altura a gente estava cedendo ao achaque por que ele
estava na posição de presidente da Petrobras. […] A razão pela qual eu trago esse tema foi para mostrar o
seguinte, uma razão pelas quais eu cedi o achaque foi porque eu tinha tido essa reunião com ele, onde além de
presidente da Petrobras ele tinha sido nomeado um dos interlocutores com as empresas envolvendo a Lava Jato
para resolver o problema, quer dizer, imagine a situação.”

Após os pagamentos, em agosto de 2015, FERNANDO REIS se reuniu com ALDEMIR
63 Transcrição de depoimento registrado em vídeo: Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 3, VIDEO 10; conforme ANEXO34 –
Transcrição do Termo de Colaboração nº 36 de MARCELO ODEBRECHT.
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BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO no restaurante Roma (Rua Maranhão, 512, Higienópolis, São PauloSP), ocasião em que BENDINE teria registrado a sua solidariedade devido à prisão de MARCELO
ODEBRECHT e dito que, mesmo com a prisão, a agenda da PETROBRAS seguiria a mesma, sem
qualquer mudança.64
Um último encontro entre FERNANDO REIS e ANDRÉ GUSTAVO teria ocorrido em
03/03/2016, em decorrência de convite feito por este último para um almoço no restaurante do
Hotel Manhatan Plaza em Brasília. Na ocasião, ANDRÉ GUSTAVO teria dito que passou um período
fora do Brasil cuidando de campanha política em Portugal e que havia passado o carnaval com
ALMIR BENDINE em Porto de Galinhas-PE, ele em sua casa particular e BENDINE no Hotel
Nannai. Já se despedindo, ANDRÉ GUSTAVO teria lembrado a FERNANDO REIS que ainda havia
um saldo a ser pago ao BENDINE, mas que voltaria a tratar do assunto em momento mais
oportuno.65
FERNANDO REIS declarou que os contatos com ANDRÉ GUSTAVO eram realizados pelos
telefones (81) 9635-0447, (81) 99733-9111 e (61) 8124-4725 66. Em detalhamentos de ligações
interurbanas feitas por FERNANDO REIS por meio do celular (11) 98371-1919, fornecidas pelo
colaborador, constam chamadas para o número (81) 9635-0447, de ANDRÉ GUSTAVO, em
07/07/2014, 23/09/2014, 25/11/2014, 06/02/2015 e 06/03/2015 67.
Em 30/05/2016, ALDEMIR BENDINE renunciou à presidência da PETROBRAS68.
De se ressaltar que todas as declarações de FERNANDO REIS69 estão em perfeita harmonia
com o depoimento de MARCELO ODEBRECHT70.
Observa-se, ainda, que ANDRÉ GUSTAVO, em agravo regimental interposto contra a decisão
do eminente Ministro Edson Fachin, nos autos da Petição 6646, confirma que era pessoa próxima a
ALDEMIR BENDINE, que promoveu encontros deste com FERNANDO REIS e MARCELO
64 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS,.
65 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
66 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
67 ANEXO27 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO10.
68 ANEXO28 - Notícia disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/05/1776341-bendine-renuncia-a-presidencia-da-petrobras.shtml
69 Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO1, ANEXO2, ANEXO13, ANEXO14, TERMO15, TERMO16, VIDEO17, VIDEO18 e
VIDEO19
70 Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 3, ANEXO1, ANEXO8, TERMO9 e VIDEO10
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ODEBRECHT, que solicitou a FERNANDO REIS o valor de 1% (R$ 17 milhões) do empréstimo
requerido pela ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL e que, ao fim das contas, acabou por receber
somente os R$ 3 milhões, por meio das entregas em espécie descritas pelos colaboradores da
Odebrecht.71
ANDRÉ GUSTAVO, porém, alega que os pagamentos teriam sido realizados em razão de
serviço

de

consultoria

supostamente

prestado

por

sua

empresa

MP

MARKETING,

PLANEJAMENTO INST E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA à ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL no
processo de liberação do empréstimo concedido pelo Banco do Brasil e que teria sido pressionado
por FERNANDO REIS para cancelar as notas fiscais emitidas por sua empresa e receber a
remuneração mediante entregas em espécie. O suposto serviço de consultoria prestado pela
empresa de ANDRÉ GUSTAVO, que, segundo ele, faria jus ao estratosférico pagamento de R$ 17
milhões, consistiria tão somente em apresentar à ODEBRECHT a trivial recomendação para “parar
de tentar obter uma influência/ordem superior e se aproximar do corpo técnico do referido Banco”.72
Para tentar fazer prova de suas alegações, ANDRÉ GUSTAVO apresentou cópia de duas
notas fiscais canceladas emitidas pela MP MARKETING, PLANEJAMENTO INST E SISTEMA DE
INFORMAÇÃO LTDA em face da ODEBRECHT AMBIENTAL (embora a destinatária do suposto
serviço de consultoria fosse a ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL) 73: uma emitida em 05/03/2015 às
18:06:59 e cancelada em 05/03/2015 às 18:16:26, no valor de R$ 4.112.500,00, cujo objeto descrito
consiste em “prestação de serviços de planejamento”; e outra emitida em 05/03/2015 às 18:40:55 e
cancelada em 05/03/2015 às 19:17:45, no valor de R$ 4.112.500,00, cujo objeto descrito consiste
em “serviços de consultoria, tendo como objetivo a integração das marcas das 108 companhias que
integram o campo ambiental”. O diminuto intervalo de tempo entre os momentos de emissão e
cancelamento das notas fiscais aparentemente exclui o alongado ínterim contido na versão
apresentada por ANDRÉ GUSTAVO em seu agravo regimental, sobretudo considerando que há
necessidade de se gastar algum tempo para preenchimento dos campos do sistema de emissão de
nota fiscal74:
71
72
73
74

ANEXO29 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
ANEXO29 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
ANEXO29, p. 15-20 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
ANEXO29 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
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“Quanto à forma de pagamento, desde o início da consultoria o Agravante requereu a Fernando Reis que
houvesse formalização do repasse, porém o assunto também foi sendo postergado e, apenas no início de março
de 2015, Fernando Reis autorizou a emissão de uma nota fiscal em favor da Odebrecht Ambiental com o
histórico de serviço descrito como 'planejamento'.
Porém, na sequência, o executivo recuou e afirmou que não poderia pagar o valor com este histórico descrito,
requerendo que esta nota fiscal fosse cancelada e reemitida sob a descrição de serviços de consultoria, tendo
como objetivo a integração das marcas das 108 companhias que integram o campo ambiental.
O Agravante então cancelou a primeira nota fiscal e destacou que a nova NF requerida simplesmente não
expressava a verdade dos fatos. Fernando Reis então respondeu que ou faria desta forma ou seria impossível
efetuar o pagamento, o que levou o Agravante André Gustavo a aceitar a imposição, por falta de escolha.
Porém, no mesmo dia, Fernando Reis solicitou o cancelamento também da segunda nota fiscal, destacando que
o assunto tinha mudado de rumo e que, por se tratar de tema relacionado à Odebrecht Agroindustrial (e não
Ambiental), chegaram à conclusão de que o valor seria pago em espécie.
Vendo-se sem opções, o Agravante cancelou a segunda nota fiscal e, mais uma vez, demonstrou o seu
desconforto em receber o dinheiro desta forma, obtendo a mesma resposta anterior: ou aceitava o pagamento
daquela forma, ou não seria possível efetuá-lo.
Diante da imposição do pagamento em espécie e por não mais subsistirem os custos com impostos, o valor a
ser pago pela Odebrecht cairia de R$ 4.112.500,00 para R$ 3.000.000,00, e o Agravante se viu, mais uma vez,
obrigado a aceitar a imposição.
Desta forma, o pagamento se concretizou em três parcelas de R$ 1.000.000,00, entregues em espécie no
endereço sito à Rua Sampaio Viana, nº 180, edf. Option Paraíso, apto. 43, respectivamente, em 17 de junho, 24
de junho e 1º de julho de 2015, destacando-se que o referido apartamento era alugado pelo Agravante ao seu
irmão ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA.
No ponto, importa destacar que por constar como proprietário deste imóvel, ANTÔNIO CARLOS foi alvo de
condução coercitiva quando da deflagração da Operação Xepa, mas desconhece os fatos completamente e não
possui qualquer responsabilidade no recebimento de tais valores.”

ANDRÉ GUSTAVO também apresentou dois comprovantes de arrecadação de tributos que
alega serem referentes aos citados pagamentos feitos pelo GRUPO ODEBRECHT, no ano de 2015,
em

razão

do serviço

de

consultoria supostamente

prestado

pela

MP

MARKETING,

PLANEJAMENTO INST E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA 75. Ambos comprovantes demonstram
duas arrecadações via DARF realizadas pelo contribuinte pessoa física ANDRÉ GUSTAVO, em
momento muito posterior aos pagamentos da suposta consultoria, uma em 14/03/2017
(exatamente o dia em que foi protocolada pelo Procurador-Geral da República a manifestação que
deu origem à Petição 6646), no valor total de R$ 75.171,60, e outra em 06/04/2017 (dois dias após
o STF determinar a remessa de cópia da Petição 6646 para a 13ª Vara Federal de Curitiba), no valor
75 ANEXO29, p. 27-29 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
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de R$ 1.001.189,75. Tais condutas, além de demonstrarem claro intuito de turbação das
investigações, consubstanciam evidência de ocultação e dissimulação da origem, natureza,
movimentação e propriedade dos valores ilícitos auferidos por ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR
BENDINE.
Por fim, ANDRÉ GUSTAVO apresentou cópia da Alteração e Consolidação Contratual nº 10,
do contrato social da MP MARKETING, PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE
INFORMAÇÃO LTDA76 para ilustrar que “possui empresa especialmente constituída para esta
finalidade [atividade de consultoria]”. Observa-se, contudo, que - além de o objeto social declarado
da empresa não ser específico, mas sim absolutamente genérico e variado 77 - a referida alteração
contratual modificou o objeto social da empresa na data de 28 de janeiro de 2016, ou seja, é
posterior à suposta consultoria prestada para o GRUPO ODEBRECHT.
Em verdade, há fortes evidências de que a MP MARKETING, PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA é, em verdade, uma empresa de fachada,
uma vez que, a despeito da profusão de atividades cobertas por seu objeto social declarado, o
quadro de empregados da empresa durante toda sua existência foi absolutamente exíguo ou
nulo78:
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
Ano

Quantitativo de Funcionários

2002

1

2003

2

2004

2

2005

2

2006

0

2007

0

76 ANEXO29, p. 30-35 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
77 ANEXO29, p. 31 - ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10, de 28/01/2016 – MP MARKETING, PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA: CLÁUSULA PRIMEIRA: “Alterar o objeto social da sociedade para prestação de serviços
nas áreas de comunicação institucional, propaganda e promoções; consultoria e assessoria financeira, consultoria e assessoria de
marketing, relações públicas, propaganda, promoções e pesquisas de opiniões; planejamento e organização de eventos promocionais,
tais como: seminários, congressos, feiras, exposições e outros correlatos; consultoria para implementação e manutenção de sistemas e
tecnologia de informações; projeto e desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação; treinamento empresarial e técnico; e
serviços de implantação e suporte a redes de computadores e telecomunicações; administração de imóveis próprios (aluguel e constru ção), e intermediação de compra e venda de ativos de terceiros e a compra e venda de imóveis próprios, exploração de atividade imobi liária própria e de terceiro, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda”.
78 ANEXO30 – RAIS da MP MARKETING, PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA.
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2008

0

2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

Estranhamente, o negócio jurídico de consultoria alegado por ANDRÉ GUSTAVO, no
montante de milhões de reais, não foi objeto de formalização em um contrato escrito. ANDRÉ
GUSTAVO também não apresentou qualquer comprovante da efetiva prestação do suposto serviço
pactuado, nem demonstrou qual a formação técnica que justificava sua contratação por cifras
vultosas, pelo grupo empresarial ODEBRECHT.
Existem, assim, fortes evidências de que a versão apresentada por ANDRÉ GUSTAVO seria
fantasiosa e minuciosamente fabricada para ludibriar as investigações, inclusive com a
apresentação de documentos aparentemente fraudulentos e a adoção de recentes condutas
com o escopo de acobertar os crimes aqui narrados (vide recolhimentos de tributos feitos em
14/03/2017 e 06/04/2017 para tentar fazer prova da efetiva prestação do alegado serviço de
consultoria).
Cuida-se de modus operandi aparentemente semelhante ao adotado pelas empreiteiras
investigadas na 7ª fase da Operação Lava Jato, quando estas se valeram de contratos de
consultoria fraudulentos e notas fiscais “frias” emitidas pelas empresas controladas por ALBERTO
YOUSSEF para tentar fazer prova de que os pagamentos de propina destinados ao esquema de
corrupção na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS eram, na verdade, remuneração de
serviços de consultoria prestados pelo operador financeiro.
Há, ainda, incontáveis outras incongruências e inconsistências na versão apresentada por
ANDRÉ GUSTAVO79, valendo destacar, a título de exemplo:
a) A existência de contradição entre a afirmação “[...] Aldemir Bendine afirmou que a
Odebrecht não precisava lançar mão de contrato de consultoria, porque possuía uma agenda
79 ANEXO29 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
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muito bem alinhada com o Banco do Brasil” e a alegação de que o suposto serviço de
consultoria no valor de R$ 17 milhões teria sido importante para a Odebrecht Agroindustrial
obter o empréstimo.
b) A contradição entre a afirmação de ANDRÉ GUSTAVO de que as reuniões que promoveu
entre ALDEMIR BENDINE e FRANCISCO REIS teriam a finalidade eminentemente técnica de
discutir o empréstimo do Banco do Brasil para a ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL e o fato de
FRANCISCO REIS não ser vinculado a essa empresa, mas à ODEBRECHT AMBIENTAL.
c) A absurda narrativa de que o encontro realizado em 18/05/2015, na casa de ANDRÉ
GUSTAVO em Brasília, entre ele, ALDEMIR BENDINE, FERNANDO REIS e MARCELO
ODEBRECHT, todos executivos com agendas assoberbadas, teria sido fruto de uma feliz
coincidência e não de um compromisso premeditado:
“Voltando aos fatos objeto das Declarações no âmbito da Colaboração Premiada, importa narrar que durante
este período o Agravante foi a Brasília e foi contatado por Fernando Reis, comunicando-lhe que estava na
capital federal com Marcelo Odebrecht e ambos gostariam de falar com o Agravante. Vieram, então, à
residência de André Gustavo e, chegando lá, destacaram que gostariam de agradecer a Aldemir Bendine pela
sua atenção.
Prontamente, André Gustavo ligou para Aldemir Bendine e este se encontrava chegando ou saindo do
aeroporto em Brasília e atendeu ao pedido do Agravante de passar em sua residência, por 15 minutos.
Ao chegar, Aldemir Bendine foi surpreendido pela presença de Fernando Reis e Marcelo Odebrecht – que já
estavam lá há pelo menos 30 minutos. Marcelo então agradeceu e inaugurou uma conversa demonstrando sua
preocupação com o delicado momento das empresas relacionadas à Operação Lava Jato, pedindo calma e
serenidade. A esta altura, rememore-se, Aldemir Bendine efetivamente já era Presidente da Petrobras.”

Soma-se o fato de, como já visto, haver prova de que o compromisso já estava agendado no
Outlook de MARCELO ODEBRECHT80 e foi objeto de conversa, por correio eletrônico, dele
com FERNANDO REIS, em 17/05/201581, na véspera do encontro.
d) A existência de contradição entre, de um lado, a afirmação de que ANDRÉ GUSTAVO teria
cumprido o papel isento de um profissional de consultoria na intermediação do
relacionamento de FERNANDO REIS e MARCELO ODEBRECHT com ALDEMIR BENDINE e,
80 ANEXO14 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO4, e evento 3, ANEXO3.
81 ANEXO15 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO5.
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de outro lado, a afirmação de que o GRUPO ODEBRECHT resolveu, por fim, pagar a alegada
dívida de consultoria em atraso porque “a quitação da dívida de consultoria era apenas para
cultivar uma boa relação com pessoa próxima ao novo Presidente da Petrobrás”, vez que a
empresa não queria possuir uma dívida com ANDRÉ GUSTAVO “pessoa com trânsito junto
àquele [ALDEMIR BENDINE] que agora seria responsável por decisões estratégicas para a
empresa na Petrobrás”.
e) Apesar de sustentar que os R$ 3 milhões pagos em São Paulo são lícitos e se referem à
consultoria prestada pela MP MARKETING, PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA
DE INFORMAÇÃO LTDA à ODEBRECHT, ANDRÉ GUSTAVO faz questão de registrar que seu
irmão ANTÔNIO CARLOS, alvo da Operação Xepa, “desconhece os fatos completamente e
não possui qualquer responsabilidade no recebimento de tais valores”, o que causa
estranhamento, pois ANTÔNIO CARLOS também é sócio da MP MARKETING,
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA e seria natural que
estivesse a par de um contrato de consultoria com valor tão expressivo.

2. PROVAS DE CORROBORAÇÃO OBTIDAS APÓS AS DILIGÊNCIAS INICIAIS:
2.1 – DOS VÍNCULOS ENTRE ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE: DESTRUIÇÃO DE
PROVAS :
Demonstrada a inverossimilhança da versão apresentada por ANDRÉ GUSTAVO relacionada
a suposta consultoria empresarial prestada à ODEBRECHT, na tentativa de descaracterizar a
intermediação da vantagem indevida destinada a ALDEMIR BENDINE, as provas colhidas nos
autos demonstram vínculos entre os representados.
Primeiramente, em decorrência da quebra telemática deferida por esse juízo, foi possível
constatar que ALDEMIR BENDINE mantém em seu celular82 dados de contato de ANDRÉ
GUSTAVO.

82 Os contatos da lista telefônica de ALDEMIR BENDINE foi extraído da quebra telemática de arquivos mantidos em nuvem. (Autos nº
5024119-44.2017.4.04.7000). ANEXO35 – RI nº 99/2017 – ASSPA/SPEA.
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Além disso, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO para evitar eventuais interceptações
das comunicações entre eles, utilizavam o aplicativo Wickr e, após as conversas que travavam,
destruíam as mensagens a cada 30 minutos, e em alguns casos a cada 4 minutos, para evitar a
utilização como prova de ilícitos praticados. O aplicativo Wickr permite a troca de mensagens
instantâneas entre contatos por meio de sistema de criptografia ponta-a-ponta, com a
possibilidade de destruição de todas as mensagens recebidas e lidas pelos interlocutores após um
período pré-determinado.
Por algum tipo de descuido, ALDEMIR BENDINE efetuou 4 (quatro) prints de conversas
mantidas com ANDRE GUSTAVO (usuário: andregustavo) no aludido aplicativo Wickr, sendo duas
capturas com a interface antiga do aplicativo e as duas últimas na nova interface 8384.

83 ANEXO36 – A nova interface foi adotada em 29 de fevereiro de 2016, segundo o site oficial do aplicativo –
https://www.wickr.com/blog-archive/2017/5/26/new-look-same-security-dna, acesso em 17/07/2017 – e é idêntica às duas últimas
imagens – conforme se vê na página oficial do aplicativo https://www.wickr.com/personal, acesso em 17/07/2017.
84 ANEXO35 – RI nº 99/2017 – ASSPA/PRPR.
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Destaca-se entre os “prints” efetuados por ALDEMIR BENDINE em diálogos mantidos com
ANDRÉ GUSTAVO, uma mensagem que ser refere ao endereço de ANDRÉ GUSTAVO em
Brasília/DF na SHIS QI 3, Conjunto 10, Casa 2, Lago Sul. O referido endereço foi utilizado no
contexto desta investigação para encontros nos quais foram acertadas as vantagens indevidas
destinadas a ALDEMIR BENDINE, como revelados pelos colaboradores a FERNANDO REIS e
MARCELO ODEBRECHT85.
Em um destes encontros realizados às sombras no endereço SHIS QI 3, Conjunto 10, Casa 2,
Lago Sul, Brasília – DF estiveram presentes ALDEMIR BENDINE e MARCELO ODEBRECHT para
acertar valores da propina, como demonstrado ao norte.
Em outro “print” do aplicativo Wickr, ANDRÉ GUSTAVO compartilha com ALDEMIR BENINE
nomes relacionados a pessoas próximas ao operador financeiro LUCIO FUNARO, no caso DANTE
BOLONHA FUNARO, irmão, RAQUEL ALBEJANTE PITTA, esposa. LUCIO FUNARO encontra-se
atualmente preso e acusado pela prática do crime lavagem de ativos, por ser operador de propina
em diversos órgãos da administração pública86.

Mas não é só. À semelhança, o operador ANDRE GUSTAVO também efetuava “prints” das
85 ANEXO35 – RI nº 99/2017 – ASSPA/PRPR.
86 ANEXO35 – RI nº 99/2017 – ASSPA/PRPR.
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conversas que mantinha com ALDEMIR BENDINE no aplicativo Wickr e promovia a destruição da
prova.
Nestas conversas, ANDRÉ GUSTAVO relata que terceira pessoa não identificada estava
tentando, sem sucesso, contato com BENDINE. De pronto, ALDEMIR BENDINE (identificado como:
“oi”) ratifica o número de seu telefone: (61) 9272-9687. Em outra conversa, novamente ALDEMIR
BENDINE encaminha o número de seu telefone para ANDRÉ GUSTAVO. Em outra ocasião,
ALDEMIR BENDINE sugere a ANDRE GUSTAVO que entre em contato com SILVANA, esposa
daquele87.

A vinculação do terminal (61) 9272-9687 com ALDEMIR BENDINE é confirmada, entre
outros meios, pelo RI 2017/095 ASSPA88 e pela lista de contatos mantida por ANDRÉ GUSTAVO em
seu celular89.
Além disso, na lista de contatos de próprio celular de ALDEMIR BENDINE há a confirmação
do número de telefone de sua esposa SILVANA MARIA ZACHARIAS BENDINE, como sendo
87 ANEXO37 – RI nº 98/2017 – ASSPA/PRPR.
88 ANEXO38 – RI nº 95/2017 – ASSPA/PRPR.
89 ANEXO37 – RI nº 98/2017 – ASSPA/PRPR.
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aquele enviado a ANDRÉ GUSTAVO por meio do Wickr90.

No contexto destas conversas no Wickr em que foram efetuadas captura da tela do celular,
uma delas refere-se a licitação promovida pela PETROBRAS, por meio do Convite 1930344.16.8. O
“print” efetuado por ALDEMIR BENDINE em conversa com ANDRE GUSTAVO corrobora os
dizeres de FERNANDO REIS no sentido de que ANDRE GUSTAVO tinha acesso a informações
internas, privilegiadas e confidenciais da PETROBRAS, fornecidas por ALDEMIR BENDINE91.

De se ver ser rotineira a utilização do aplicativo Wickr por ALDEMIR BENDINE com intuito
de efetuar conversas ilícitas e rápida destruição de provas. Nesse sentido, à época em que presidia
o Banco do Brasil, em conversa de ALDEMIR BENDINE com o interlocutor com CLAUDEMIR
ALLEDO no WhatsApp, este diz para ALDEMIR BENDINE verificar mensagem encaminhada no
90 ANEXO35 – RI nº 99/2017 – ASSPA/PRPR.
91 ANEXO35 – RI nº 99/2017 – ASSPA/PRPR.
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aplicativo Wickr92:

Whatsapp ID Remetente

Nome

5511988230902@s.whatsapp.net
5511988230902@s.whatsapp.net
5511988230902@s.whatsapp.net

Claudemir Alledo
Claudemir Alledo
Claudemir Alledo

ID da mensagem
1437772903-30
1437772903-42
1437772903-86
1437763828-135

Conteúdo da mensagem
Whatsapp ID Destinatário
Boa tarde. Não sei se você recebeu minhas msgs no wick. Se puder veja uma que enviei agora. Muito boa.
Claudemir
Uma ótima notícia para uma final de semana.
Tudo ok com a documentação do carro ? Não acompanhei o processo de transferência.
Tudo ok. Deu tudo certo. Abração
5511988230902@s.whatsapp.net

Por fim, ANTONIO CARLOS JUNIOR também utilizava o aplicativo Wickr para falar com
ANDRÉ GUSTAVO e efetuava “prints” da tela do celular. ANTONIO CARLOS JUNIOR foi alvo da
26ª fase da Operação Lava Jato, e uma das fotos contidas no celular apreendido se referia a uma
conversa no Wickr em que o tema era ALDEMIR BENDINE:

Apesar de os representados utilizaram aplicativos para efetuarem seus diálogos na tentativa
de não deixarem vestígios, em algumas ocasiões foram realizados contatos telefônicos. Neste
contexto, de se ver que no período dos fatos investigados ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ
GUSTAVO se falaram por pelo menos 82 (oitenta e duas) oportunidades 93

94

, o que denota a

proximidade entre os dois. Há ainda diversos contatos entre ANDRÉ GUSTAVO e FERNANDO
92 Conversa extraída dos dados telemáticos de ALDEMIR BENDINE, vinculadas à conta ID APPLE “a.bendine@uol.com.br”. Implementação da quebra de sigilo telemático nº 5024119-44.2017.4.04.7000, evento 3, DESPADEC1.
93 ANEXO39 - RI nº 94/2017 – ASSPA/PRPR.
94 Importante pontuar que até a data de protocolo desta petição, a operadora CLARO ainda possuía pendências no cumprimento da
ordem judicial, de modo que o número de contatos entre os representados pode ser ainda maior.
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REIS em corroboração ao depoimento deste no âmbito da colaboração premiada.
2.2

–

DOS

ENCONTROS

ENTRE

OS

REPRESENTADOS:

NOVAS

PROVAS

DE

CORROBORAÇÃO:
No decorrer dos fatos que culminaram o pagamento de vantagens indevidas para ALDEMIR
BENDINE, objeto da presente investigação, FERNANDO REIS, como descrito no tópico 2, relatou
uma série de encontros entre os envolvidos.
a. Em meados de junho, em data não definida, FERNANDO REIS foi procurado por ANDRÉ
GUSTAVO, por meio de ligação telefônica, no qual este se apresentou como emissário de
ALDEMIR BENDINE.
Após diligências, foi constatado que, de fato, nos dias 11/06/2014, 25/06/2014 e 27/06/2014,
por pelo menos 06 (seis) oportunidades, ANDRÉ GUSTAVO, a partir do terminal (81) 99635-0447,
efetuou ligações para FERNANDO REIS, usuário do terminal (11) 98371-1919.95
b. Posteriormente, em meados de junho e julho de 2014, foi agendado um primeiro encontro
entre ANDRÉ GUSTAVO e FERNANDO REIS, o qual foi realizado no Hotel Mercure São Paulo
Jardins. Segundo relato de FERNANDO REIS esse encontro ocorreu em dia de jogo do Brasil na
Copa do Mundo FIFA 2014.
No dia 04/072014, por 3 (três) vezes, e no dia 07/07/2014, por 6 (seis) vezes, ANDRÉ
GUSTAVO e FERNANDO REIS falaram entre si por telefone para agendamento do encontro.96
Tal encontro noticiado por FERNANDO REIS ocorreu, com grande probabilidade, no dia 08
de julho de 2014, data na qual ANDRÉ GUSTAVO se hospedou no Hotel Mercure, o que corrobora
o depoimento do colaborador 97. Nesse dia 08 de julho de 2014, em harmonia com o relato de
FERNANDO REIS, as seleções de futebol de Brasil e Alemanha jogaram uma das partidas
semifinais da Copa do Mundo FIFA 201498.
c. No dia 16 de julho de 2014, às 18:50 hs e às 19:38 hs, ANDRÉ GUSTAVO fez duas ligações

95
96
97
98

ANEXO38 – RI nº 95/2017 ASSPA/PRPR
ANEXO38 – RI nº 95/2017 - ASSPA/PRPR
ANEXO40 – Ofício nº 5193/2017 – PRPR-FT e Resposta do HOTEL MERCURE.
ANEXO67 – Conforme noticiado em http://www.ebc.com.br/esportes/2015/07/um-ano-de-mineiraco, acesso em 18/07/2017.
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para FERNANDO REIS.99
No dia seguinte, 17 de julho de 2014, ANDRÉ GUSTAVO efetuou mais duas chamadas para
FERNANDO REIS, as quais foram efetivadas às 08:54 hs. Poucos minutos depois, às 09:07 hs,
ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE se falaram ao telefone por 174 segundos, ou seja, por 3
minutos100.
d. FERNANDO REIS, ainda no contexto da solicitação de vantagens indevidas efetuada por
ALDEMIR BENDINE, com a participação de ANDRÉ GUSTAVO, relatou um encontro com o
operador no Hotel EXCELSIOR, no Rio de Janeiro.
Após oficiado, o Hotel Windsor Excelsior informou que ANDRE GUSTAVO realmente ali se
hospedou no dia 23 de julho de 2014, conforme Nota Fiscal 00025753101.
De se ver que no dia 24 de julho de 2014, um dia após se encontrar com FERNANDO REIS,
ANDRÉ GUSTAVO efetuou uma chamada telefônica para o executivo da ODEBRECHT 102.
e. Foi relatado por FERNANDO REIS um encontro em Brasília/DF, na residência de ANDRE
GUSTAVO (SHIS QI 3, Conjunto 10, Casa 2, Lago Sul), em 16 de dezembro de 2014, no qual,
inicialmente, a ODEBRECHT não atenderia à solicitação de vantagem indevida efetuada por
ALDEMIR BENDINE.
Como já apontado alhures, a análise de eficácia do pagamento de propina no montante de
R$ 17 milhões (“17 vs eficacia”) está registrada no Outlook de MARCELO ODEBRECHT103:
O colaborador FERNANDO REIS apresentou ao MPF documentos que corroboram sua
narrativa, entre eles, comprovante de viagem por avião para Brasília/DF, em 16 de dezembro de
2014104. Além disso, o extrato do cartão de crédito corporativo de FERNANDO REIS também
comprova que o colaborador estava em Brasília/DF, nesta data, tendo este comparecido no
99 ANEXO38 – RI nº 95/2017 - ASSPA/PRPR
100 ANEXO38 – RI nº 95/2017 – ASSPA/PRPR; e ANEXO39 – RI nº 94/2017 – ASSPA/PRPR
101 ANEXO41 – Ofício nº 5195/2017 – PRPR-FT e Resposta do HOTEL WINDSOR EXCELSIOR.
102 ANEXO38 – RI nº 95/2017 - ASSPA/PRPR
103 ANEXO6 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 3, ANEXO7.
104 Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO3.
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restaurante Rubaiyat105.
f. FERNANDO REIS também relatou que ANDRÉ GUSTAVO novamente veio à carga com
pedido de propina em favor de ALDEMIR BENDINE, à véspera do anúncio de que este assumiria o
cargo de Presidente da PETROBRAS.
De fato, no dia 23 de janeiro de 2015, ANDRÉ GUSTAVO efetuou duas ligações para
FERNANDO REIS, às 18:33 e às 18:50 hs106.
Neste contato telefônico de ANDRÉ GUSTAVO, que ocorreu antes mesmo de ser noticiada a
nomeação para a Presidência da PETROBRAS, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, segundo
os colaboradores, vislumbraram nova oportunidade para reencaminhar a solicitação de propina a
MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS.
g. Os colaboradores MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS revelaram que ALDEMIR
BENDINE solicitou reunião com a MARCELO ODEBRECHT, a qual foi efetuada em 26 de janeiro de
2015.
Como apontado anteriormente, a reunião com ALDEMIR BENDINE foi registrada na agenda
Outlook de MARCELO ODEBRECHT107.
h. No dia 06 de fevereiro de 2015, dia do anúncio que ALDEMIR BENDINE assumiria a
PETROBRAS, ANDRÉ GUSTAVO e FERNANDO REIS efetuaram cinco contatos, e, em um deles, a
conversa durou 74 segundos.108
No dia 07/02/2015 ANDRÉ GUSTAVO e FERNANDO REIS se falaram por mais uma ocasião,
em chamada originada pelo operador financeiro109.
i. Já na presidência da PETROBRAS, e logo após a posse, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ
GUSTAVO se reuniram com FERNANDO REIS no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor Atlântica,
local onde ALDEMIR BENDINE disse que estava hospedado.
Tanto FERNANDO REIS quanto ALDEMIR BENDINE possuem registros concomitantes de
105 ANEXO42 – Comprovante de Cartão de Crédito e prestação de contas de 01/2015.
106 ANEXO38 – RI nº 95/2017 - ASSPA/PRPR
107 ANEXO11 – Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO11, e evento 3, ANEXO6.
108 ANEXO38 – RI nº 95/2017 - ASSPA/PRPR
109 ANEXO38 – RI nº 95/2017 - ASSPA/PRPR
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presença no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2015. FERNANDO REIS embarcou no voo de São
Paulo/SP (CGH) para Rio de Janeiro/RJ (SDU), em 09/02/15 (LATAM – 2105-371741 Voo 3958)110.
ALDEMIR BENDINE, por sua vez, no mesmo dia 09/02/2015, embarcou no voo de São Paulo/SP
(CGH) para Rio de Janeiro/RJ (SDU) (LATAM – 2105-170876 Voo 3914)111.
Neste encontro, ALDEMIR BENDINE solicitou a FERNANDO REIS um encontro pessoal com
MARCELO ODEBRECHT. De se ver, que em harmonia com os depoimentos dos colaboradores, a
conversa no Windsor Atântica ocorreu, de fato, há apenas 4 (dias) da posse de ALDEMIR BENDINE
como presidente da PETROBRAS.
j. Após este encontro, FERNANDO REIS revelou que começou a receber diversos recados de
ALDEMIR BENDINE, por intermédio de ANDRÉ GUSTAVO, o qual repassava informações
confidenciais sobre assuntos pertinentes a PETROBRAS.
De fato, ligações entre ANDRÉ GUSTAVO e FERNANDO REIS ocorreram em 12 de fevereiro
de 2014, 02 de março de 2014 e 04 de março de 2015, por pelo menos, 4 (quatro) ocasiões. 112
O depoimento do colaborador FERNANDO REIS ao ser confrontado com o conjunto
probatório possui bastante credibilidade. Como visto anteriormente, ALDEMIR BENDINE utilizava
regularmente o aplicativo Wickr para tratar de assuntos não republicanos com ANDRÉ GUSTAVO e
ambos destruíam as mensagens das conversas para evitar vestígios de prova. Em alguma dessas
conversas, ALDEMIR BENDINE, por algum motivo, efetuou um “print” de mensagem trocada com
ANDRÉ GUSTAVO, na qual repassava a este informações sobre licitações da PETROBRAS, o que
corrobora os dizeres de FERNANDO REIS:

110 ANEXO43 – Ofício nº 4588/2017 – PRPR-FT e resposta da LATAM, juntada integralmente em mídia a ser entregue na secretaria des ta Vara.
111 ANEXO43 – Ofício nº 4588/2017 – PRPR-FT e resposta da LATAM, juntada integralmente em mídia a ser entregue na secretaria des ta Vara.
112 ANEXO38 – RI nº 95/2017 – ASSPA/PRPR
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k. Em 05 de março de 2015, ALDEMIR BENDINE faz um contato com ANDRÉ GUSTAVO
com duração de 289 segundos, ou seja, aproximadamente 5 minutos 113.
De se ver que foi nesse mesmo dia que foram emitidas, e após canceladas, duas notas fiscais
da MP MARKETING, PLANEJAMENTO INST E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA em face da
ODEBRECHT AMBIENTAL (embora a destinatária do suposto serviço de consultoria fosse a
ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL), ambas no valor de R$ 4.112.500,00 114.
A propósito, a empresa MP MARKETING de ANDRÉ GUSTAVO claramente não tem
atividade e foi criada apenas para emissão de notas relacionadas a contratos fictícios de recursos
de origem criminosa. Além destas duas notas fiscais relacionadas à ODEBRECHT AMBIENTAL, a MP
MARKETING, conforme informações prestadas pela Subsecretaria da Receita do DF, emitiu apenas
uma nota fiscal para J&F INVESTIMENTOS S/A, no valor de R$ 2.169.000,00 e uma nota fiscal, ao
final cancelada, para a CESBE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, no valor de 1.000.000,00.
115

Em relação a J&F INVESTIMENTOS S/A, informações já publicizadas pela STF, revelam que
RICARDO SAUD, diretor do grupo empresarial, afirmou que utilizava dos serviços de ANDRÉ
GUSTAVO para distribuir propina em espécie para agentes públicos em Brasília/DF. 116
113 ANEXO39 – RI nº 94/2017 – ASSPA/PRPR
114 ANEXO44 – Notas fiscais emitida pela MP MARKETING em face da ODEBRECHT AMBIENTAL, posteriormente canceladas.
115 ANEXO45 – Nota Fiscal da MP MARKETING emitida em face da CESBE S.A. e posteriormente cancelada; e ANEXO46 – Lista das Notas Fiscais emitidas pela MP MARKETING.
116 ANEXO47 – Termo de Colaboração nº 21, de RICARDO SAUD, tornado público por decisão do Min. Edson Fachin na Petição
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Ainda nesse contexto de solicitação de vantagens indevidas, ANDRÉ GUSTAVO e
FERNANDO REIS se contactaram por telefone em 06/03/2015, por duas vezes, e nos dias
16/03/2015 e 17/03/2015117.

l. ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE insistiam em receber os valores da propina, em
razão de ter ALDEMIR BENDINE assumido o cargo de Presidente da PETROBRAS com a assunção
de poderes que poderiam prejudicar o grupo ODEBRECHT.
FERNANDO REIS relatou que, em 04 de maio de 2015, esteve com ANDRÉ GUSTAVO no
restaurante Rodeio do Shopping Iguatemi, em São Paulo. Nesse encontro, FERNANDO REIS diz
que ANDRÉ GUSTAVO propôs, mais uma vez, a realização de um encontro entre MARCELO
ODEBRECHT e ALDEMIR BENDINE, retomando a solicitação do “pedágio” feita pelo então
presidente da PETROBRAS.
De fato, no dia 04 de maio de 2015, ANDRE GUSTAVO embarcou de Brasília para São Paulo
no voo 3703 da LATAM, e, no dia 05 de maio de 2015 embarcou em São Paulo com destino ao Rio
de Janeiro.118

PASSAGEIRO OPERADORA EMBARQUE
André Gustavo
LATAM
04/05/15
André Gustavo
LATAM
05/05/15

COMPRA
30/04/15
04/05/15

ORIGEM
DESTINO
Nº VOO
BSB – Brasília/DF
CGH – São Paulo/SP
3703
CGH – São Paulo/SP SDU – Rio de Janeiro/RJ 3918

De se ver que no cartão corporativo de FERNANDO REIS há o registro de pagamentos de
refeições no dia 04 maio de 2015, no aludido restaurante Rodeio119.

7.003/STF - ANEXO48.
117 ANEXO38 – RI nº 95/2017 – ASSPA/PRPR
118 ANEXO43 – Ofício nº 4588/2017 – PRPR-FT e resposta da LATAM.
119 ANEXO49 – Comprovantes de cartão de crédito do mês e prestação de contas.
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Em sua prestação de contas para a ODEBRECHT, FERNANDO REIS juntou comprovante do
pagamento da refeição para duas pessoas (inclusão de cobrança de couvert e café para duas
pessoas), o que corrobora o seu depoimento.120

m. Após o encontro com ANDRÉ GUSTAVO no Restaurante Rodeio, FERNANDO REIS e
MARCELO ODEBRECHT entenderam que diante da gravidade dos efeitos que uma atuação
negativa de ALDEMIR BENDINE à frente da PETROBRAS poderia ocasionar à ODEBRECHT, a
melhor opção seria atender à solicitação da vantagem indevida. MARCELO ODEBRECHT
concordou em se encontrar com ALDEMIR BENDINE em razão do assunto, o que ocorreu no dia
18/05/2015, na casa de ANDRÉ GUSTAVO em Brasília (SHIS QI 3, Conjunto 10, Casa 2, Lago Sul,
Brasília-DF). Em sua petição nos autos Pet 6646/STF, ANDRÉ GUSTAVO confirma a realização deste
encontro, inclusive com a presença de ALDEMIR BENDINE e MARCELO ODEBRECHT121.
Como delineado anteriormente, o compromisso consta na agenda Outlook de MARCELO
ODEBRECHT122 e é mencionado em conversa de e-mail deste com FERNANDO REIS123. Há, ainda,
120 ANEXO49 – Comprovantes de cartão corporativo do mês e prestação de contas.
121 ANEXO29 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
122 ANEXO14 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO4, e evento 3, ANEXO3.
123 ANEXO15 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO5.
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registro de viagem aérea de MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS para Brasília, no dia
18/05/2015124,
Foram colhidos ainda novos dados de corroboração.
Após diligências do MPF foi constatado que justamente no dia 18 de maio de 2015,
ALDEMIR BENDINE embarcou no voo da LATAM 3700 em São Paulo com origem a Brasília. A
passagem havia sido comprada em 17 de maio de 2015 125.
PASSAGEIRO
Aldemir Bendine

OPERADORA
LATAM

EMBARQUE
18/05/15

COMPRA
17/05/15

ORIGEM
DESTINO
CGH – São Paulo/SP BSB – Brasília/DF

Nº VOO
3700

Também nesse dia 18 de maio de 2015, ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO se falaram
por telefone por 5 (cinco) vezes, entre 18:26 hs e 19:37 hs 126.
Além disso, entre os “prints” efetuados por ALDEMIR BENDINE em diálogos mantidos com
ANDRE GUSTAVO no aplicativo Wickr, uma das mensagens se refere ao endereço de ANDRÉ
GUSTAVO em Brasília/DF na SHIS QI 3, Conjunto 10, Casa 2, Lago Sul, justamente o local de
encontro na noite do dia 18 de maio de 2015. 127

124 ANEXO16 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO6, e evento 3, ANEXO4.
125 ANEXO43 – Ofício nº 4588/2017 – PRPR-FT e resposta da LATAM.
126 ANEXO39 – RI nº 94/2017 – ASSPA/PRPR
127 ANEXO35 – RI nº 99/2017 – ASSPA/PRPR
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E mais. Em seu depoimento, MARCELO ODEBRECHT relatou que na residência de ANDRÉ
GUSTAVO a conversa com ALDEMIR BENDINE ocorreu em uma varanda fechada. Pesquisa no
sistema Google Maps confirma que no endereço de ANDRÉ GUSTAVO há, de fato, uma varanda
fechada, circunstância que corrobora os dizeres de MARCELO ODEBRECHT.

n. Efetuada a reunião na casa de ANDRÉ GUSTAVO, com a presença de ALDEMIR BENDINE,
FERNANDO REIS e MARCELO ODEBRECHT acertou-se o pagamento de propina para o
Presidente da PETROBRAS no importe de R$ 3 milhões de reais.
Como dito, o pagamento da propina foi efetuado mediante três entregas de R$ 1 milhão em
espécie cada, nas datas de 17/06/2015, 24/06/2015 e 01/07/2015, na Rua Sampaio Viana, 180,
Edifício Option Paraíso, Apartamento 43, Paraíso, São Paulo – SP 128, com valores providenciados
pelo doleiro ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, responsável pela conta “PAULISTINHA” 129.
O endereço para entrega dos recursos em espécie, havia sido fornecido por ANDRÉ
GUSTAVO a EDUARDO BARBOSA (subordinado de FERNANDO REIS que, por ordem dele,
encaminhava as requisições de pagamento para o Setor de Operações Estruturadas) durante visita
daquele ao escritório da ODEBRECHT, realizada na semana em que MARCELO ODEBRECHT foi
preso (19/06/2015), possivelmente no dia 15 ou 16 de junho de 2015. Na oportunidade, EDUARDO
BARBOSA anotou o endereço e passou para ANDRÉ GUSTAVO as senhas “Oceano”, “Rio” e
128 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
129 ANEXO17 - No termo de colaboração nº 5 de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES, ALVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS, dono da HOYA
CORRETORA, é apontado como sendo o doleiro 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, respectiva mente.
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“Lagoa”, que deveriam ser pronunciadas pelo recebedor dos valores no ato das entregas, para
confirmação de sua autenticidade. 130

131

O representado ALDEMIR BENDINE, conforme apontado

por FERNANDO REIS, foi apelidado com o codinome “COBRA”.
Em decorrência da busca e apreensão na 23ª fase da Operação Lava Jato (“Operação
Acarajé”), foram apreendidas na posse de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES (“MARIA LUCIA”) 132,
secretária do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, registros de requisições de
pagamento para codinome COBRA e as senhas “Oceano”, “Rio” e “Lagoa”.

Na posse de MARIA LUCIA TAVARES também foi localizado extrato do sistema Drousys, no
qual estão registradas as três entregas de R$ 1 milhão, cada, referentes ao codinome “Cobra”133:

130 ANEXO2 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO2; e ANEXO8 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 1 de FERNANDO REIS.
131 ANEXO18 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 3, ANEXO1; e ANEXO31 – Transcrição do Termo de Colaboração nº 36 de
MARCELO ODEBRECHT.
132 Denunciada na ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000.
133 ANEXO20 - Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 1, ANEXO8, fl. 127 (p. 7)
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A evidência dos pagamentos também consta de mensagem de e-mail 134, enviada por MARIA
LUCIA TAVARES para seu chefe, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA135:

De se ver que o local indicado para o pagamento da propina nas três ocasiões foi o mesmo,
vale dizer, Rua Sampaio Viana, 180, Edifício Option Paraíso, Apartamento 43, Paraíso, São Paulo. O
referido apartamento, entre 22/04/2014 e 22/04/2016, esteve alugado para ANTONIO CARLOS
VIEIRA DA SILVA JUNIOR (“ANTONIO CARLOS”), irmão de ANDRÉ GUSTAVO e sócio deste em
diversas empresas, como a ARCOS PROPAGANDA LTDA, a MP MARKETING, PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMACAO LTDA – ME, entre outras136:
Por fim, a pessoa indicada para receber os pagamentos, MARCELO MARQUES CASIMIRO
(MARCELO CASIMIRO), possui estreitos relacionamentos com ANTONIO CARLOS e ANDRÉ
GUSTAVO.
Primeiramente, como dito anteriormente, MARCELO CASIMIRO foi referenciado no Relatório
de Inteligência Financeira 2011/COAF, por ter realizado um o depósito em espécie de R$
440.000,00, efetuado em 13/06/2014, em favor de ANTONIO CARLOS137.
Além disso, após a quebra telemática de arquivos mantidos em nuvem, foi possível constatar
que MARCELO CASIMIRO era um dos contatos telefônicos de ANDRÉ GUSTAVO. A vinculação de
134 ANEXO21 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 2, ANEXO8.
135 Denunciado na ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000.
136 Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1, p. 87.
137 ANEXO22 - Autos nº 5010479-08.2016.4.04.7000, evento 5, ANEXO2
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MARCELO CASIMIRO com os telefones a ele atribuídos na agenda de ANDRÉ GUSTAVO pode ser
constatada pelo fato de MARCELO CASIMIRO ter se cadastrado no programa SMILES como sendo
titular do telefone (11) 7814-4524138.

Embora ANTONIO CARLOS tenha dito em depoimento prestado 23ª fase da Operação Lava
Jato (“Operação Acarajé”) não conhecer MARCELO CASIMIRO, este por sua vez, confirmou
conhecer ANDRÉ GUSTAVO e ANTONIO CARLOS, se tratar de pessoa de confiança de ANTONIO
CARLOS e que recebeu as “encomendas” nos dias 17/06/2015, 24/06/2015 e 01/07/2015 no
apartamento da Rua Sampaio Viana, a pedido do próprio ANTONIO CARLOS:
- Depoimento de MARCELO MARQUES CASIMIRO139
“(…) QUE perguntado qual sua relação com a ARCOS COMUNICAÇÃO, respondeu que conhece duas
pessoas responsáveis pela empresa, que são irmãos e utilizam seus serviços de taxista, sendo eles
ANDRÉ GUSTATO, telefone nº (81) 99635-0447 e Sr. ANTONIO, telefone nº (81) 99921-6141; QUE
perguntado qual usa relação com ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR, sócio da ARCOS
COMUNICAÇÃO, respondeu que apenas presta seus serviços de taxista para eta pessoa; QUE
perguntado por que motivo o declarante efetuou depósito na conta bancária de ANTONIO
CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR, mantida no Banco Bradesco, o valor de R$ 440.000,00 no dia
13/6/2014, respondeu que foi o próprio Sr. ANTONIO que lhe teria solicitado o favor de realizar
esse depósito na conta bancário do próprio Sr. ANTONIO, e a razão pela qual o declarante teria
realizado referido depósito foi fazer um favor ao Sr. ANTONIO o qual, naquele momento, se
encontrava envolvido em uma reunião e não podia realizá-lo; QUE perguntado por que o declarante
recebeu, nos dias 17/06/2015, 24/06/2015 e 01/07/2015, o valor de R$ 1.000.000,00 em espécie,
138 ANEXO50 – Ofício nº 4587-PRPR-FT e resposta da SMILES.
139 ANEXO51 – Depoimento de MARCELO CASIMIRO à autoridade policial no âmbito da Operação Xepa (26ª Fase).
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na Rua Sampaio Viana, 180, apto. 43, em São Paulo (imóvel locado por ANTONIO CARLOS VIERIA DA
SILVA JUNIOR) respondeu que fez tudo isso para atender a pedidos do SR. ANTONIO, o qual se
encontrava na cidade de Recife e, por confiança depositada no declarante, o pedia para ir nesse
endereço e receber encomendas que seriam lá entregues. (...)”

Por fim, como dito anteriormente, ANDRÉ GUSTAVO assumiu que recebeu os valores
relacionados a ALDEMIR BENDINE, embora tenha adotado condutas para ocultar e dissimular a
origem e a natureza criminosa dos valores auferidos. (tópico 2 desta peça).
o. A propina chegou às mãos de ALDEMIR BENDINE de forma sub-reptícia por parte de
ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS. De se ver que após o pagamento da propina pela
ODEBRECHT, ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR BENDINE, por, pelo menos, duas ocasiões, estiveram
encontros presencias. Além disso, parte dos valores foram repassados por meio de pagamentos de
fornecedores de serviços, sem a identificação dos beneficiários, tudo com intuito de omitir a
origem e natureza criminosa dos valores.
p. O primeiro encontro pessoal de que se tem notícia entre ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ
GUSTAVO, após o repasse da propina, ocorreu em 10 de agosto de 2015. De se ver que nesse dia,
ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO almoçaram com FERNANDO REIS, no restaurante Roma,
situado na Rua Maranhão, 512, Higienópolis, São Paulo/SP.
Segundo FERNANDO REIS, ALDEMIR BENDINE teria registrado a sua solidariedade devido à
prisão de MARCELO ODEBRECHT e dito que, mesmo com a prisão, a agenda da PETROBRAS
seguiria a mesma, sem qualquer mudança.
De fato, tanto ALDEMIR BENDINE quanto ANDRÉ GUSTAVO estavam em São Paulo/SP no
10/08/2015, conforme informação de companhias aéreas e da ANAC. ALDEMIR BENDINE viajou de
São Paulo/SP (CGH) para o Rio de Janeiro/RJ (SDU) em 10/08/15, partindo às 18:10hs (GOL – voo
1048)140. ANDRÉ GUSTAVO viajou de Brasília/DF para São Paulo/SP (CGH) em 10/08/15, chegando
na capital paulista às 10:05hs (GOL – voo 1403)141.
q. Um segundo encontro de que se tem notícia, conforme relatado por ANDRÉ GUSTAVO a
140 ANEXO52 - Ofício nº 4585/2017 – PRPR-FT e resposta da GOL; e ANEXO53 – Ofício nº 4587/2017 – PRPR-FT e resposta da SMILES. A integralidade dos documentos será entregue por mídia na secretaria desta Vara.
141 ANEXO52 - Ofício nº 4585/2017 – PRPR-FT e resposta da GOL; e ANEXO53 – Ofício nº 4587/2017 – PRPR-FT e resposta da SMILES. A integralidade dos documentos será entregue por mídia na secretaria desta Vara.
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FERNANDO REIS, ocorreu em Pernambuco, entre 05/02/2016 e 10/02/2016. Nos dias 05/02/2016
e 08/02/2016 constam registros de comunicações telefônicas entre ANDRÉ GUSTAVO e ALDEMIR
BENDINE142.
Aponte-se que ALDEMIR BENDINE viajou do Rio de Janeiro (GIG) para Recife/PE em
05/02/16 (GOL – voo 1472) e se hospedou no HOTEL NANNAI até 10/02/2016, conforme
documentação anexa143. Por sua vez, ANDRÉ GUSTAVO estava em casa própria em Porto de
Galinhas.
r. Além dos encontros presenciais entre ALDEMIR BENDINE e ANDRÉ GUSTAVO, parte dos
valores da propina foram repassados a BENDINE por meio de pagamentos de fornecedores de
serviços, sem a identificação dos beneficiários, tudo com intuito de omitir a origem e natureza
criminosa dos valores. A propósito, ANTONIO CARLOS, em 11 de janeiro de 2016, anotou em seu
celular o pagamento de hospedagem em hotel para AMANDA BENDINE, filha de ALDEMIR
BENDINE. Consta da anotação procedida por ANTONIO CARLOS em seu próprio dispositivo
celular: “Reserva Amanda Bendine 2 bangalos 1 apto duplo Fecha a nota e nós resolvemos.”144

II. DA PRISÃO PREVENTIVA

A partir da análise dos autos, tem-se que é imprescindível decretação da prisão preventiva
dos representados ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS para a garantia
da ordem pública, aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. São fortes as evi-

142 ANEXO39 – RI nº 94/2017 – ASSPA/PRPR
143 ANEXO54 – Ofício nº 5224/2017 – PRPR-FT e sua resposta pelo HOTEL NANNAI.
144 ANEXO55 – RI nº 100/2017 – ASSPA/PRPR
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dências da prática de, pelo menos, delitos de corrupção, pertinência a organização criminosa e la vagem de ativos por parte dos representandos.
Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, denota-se a necessidade da prisão preventiva
para assegurar a ordem pública.
Vale frisar que ALDEMIR BENDINE assumiu o comando da PETROBRAS, em 06 de fevereiro
de 2015, quando já revelado o imenso esquema criminoso instalado no âmbito da companhia e
presos PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DE SOUZA DUQUE, NESTOR CERVERÓ e JORGE ZELADA,
ex-diretores da estatal, pela prática de crimes de corrupção e lavagem de ativos. Ao assumir a PE TROBRAS, o representado ALDEMIR BENDINE teve a audácia de solicitar vantagens indevidas de
MARCELO ODEBRECHT, integrante do núcleo econômico da organização criminosa, em momento
no qual o país já estava escandalizado pela profunda e grave corrupção revelada à sociedade. O re cebimento dos valores ocorreu de forma sub-reptícia para ocultar sua origem e natureza criminosa.
Trata-se de crimes com circunstâncias concretas gravíssimas, mormente porque ALDEMIR
BENDINE deveria ser um dos mais fervorosos combatentes da corrupção no âmbito da PETROBRAS após assumir a presidência da companhia num quadro de deplorável corrupção sistêmica.
Todavia, a contrario sensu, aproveitou-se do cargo para solicitar propina em face de dirigentes da
ODEBRECHT, justamente uma das principais empreiteiras corruptoras na PETROBRAS. O avanço da
Operação Lava Jato não foi capaz de inibir o ímpeto criminoso de ALDEMIR BENDINE.
A propósito, há indicativos de repasse de informações sigilosas por parte de ALDEMIR BENDINE a ANDRÉ GUSTAVO sobre temas das PETROBRAS, por meio de diálogos sub-reptícios no
aplicativo Wickr.
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De se ver que, conforme informações já tornadas públicas pelo Supremo Tribunal Federal,
há indícios de que ALDEMIR BENDINE é, de fato, um criminoso habitual. Revelações do acordo firmado com JOESLEY BATISTA revelam que ALDEMIR BENDINE estaria negociando com parlamentar federal a indicação de cargos na empresa VALE, mediante pagamento de vantagens
indevidas145.
Também mister a prisão preventiva de ANDRÉ GUSTAVO e ANTONIO CARLOS, operadores
financeiros que foram responsáveis por intermediar e promover a lavagem de ativos em favor de
ALDEMIR BENDINE.
Primeiramente, há de se ver que existem indícios que ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS são habituais e sistemáticos na prática de lavagem de ativos.
Em sua colaboração, já tornada pública pelo STF, RICARDO SAUD, integrante da J&F, informou que utilizou os serviços de ANDRÉ GUSTAVO para efetuar pagamentos de propina a agentes
públicos com valores em espécie 146. De se ver que, de fato, a quebra bancária retrata operações fi145 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/05/joesley-pede-para-nomear-presidente-da-vale-em-troca-de-dinheiro-aecio.html
146 ANEXO47 – Termo de Colaboração nº 21 e ANEXO56 – Termo de Colaboração nº 30, de RICARDO SAUD, disponíveis após o levantamento do sigilo da Petição 7.003/STF pelo Min. Edson Fachin – ANEXO48.
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nanceiras entre empresas de ANDRÉ GUSTAVO com o grupo J&F, o que é elemento de corroboração da colaboração de RICARDO SAUD.147 148
Além disso, MARCELO CASIMIRO, pessoa indicada para receber os valores de propina em espécie destinados a ALDEMIR BENDINE, relatou que foi ANTÔNIO CARLOS que lhe repassou as
senhas para recebimento das “encomendas” no apartamento deste em São Paulo. MARCELO CASI MIRO relatou que tais recebimentos, inclusive se davam mediante “senhas”: “(…) realmente o Sr.
ANTONIO, quanto fazia contato e lhe pedia para receber “encomendas” no apartamento mencionado, lhe passa também as senhas que teria que dizer ao “entregador” das encomendas em ques tão”149.
Ademais, MARCELO CASIMIRO confirmou que fazia transações financeiras em espécie para
ANTONIO CARLOS e reconheceu que, em relação ao depósito de R$ 440 mil reais apontado no
RIF 20011, foi ANTONIO CARLOS que solicitou a este que fizesse o referido depósito, o que revela
ser habitual o manuseio de valores em espécie por ANDRÉ GUSTAVO e ANTONIO CARLOS150.
A propósito, no RIF 27220.3.138.4851 há informações de diversas transações em espécie relativas a ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS por meio de suas empresas.
Chama atenção que no aludido RIF 27220.3.138.4851 151 existem 3 (três) comunicações relacionadas a ANDRÉ GUSTAVO e ao denominado SUPERMERCADO ALBATROZ LTDA, no qual este estabelecimento solicitou transporte de valores em espécie tendo como destinatário ANDRÉ
GUSTAVO, nos valores de R$ 889.604,00 (oitocentos e oitenta e nove mil e seiscentos e quatro re ais), R$ 829.500,00 (oitocentos e vinte e nove mil e quinhentos reais) e R$ 797.853,00 (setecentos e
noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais). A anormalidade destas transações é indicativa de que ANDRÉ GUSTAVO utilizava o referido SUPERMERCADO ALBATROZ para lavagem de
ativos e geração de recursos em espécie.
Há ainda indicativos de variadas transações em espécie, mediante dezenas de saques em espécie das contas de ANDRÉ GUSTAVO por parte de pessoas relacionadas com este 152, o que lhe
garantia disponibilidade de recursos em espécie. Em decorrência da quebra bancária, foi possível
147 ANEXO57 – Nota fiscal da MP MARKETING (CNPJ 04.893.832/0001-57) expedida em face da J&F INVESTIMENTOS S/A, no valor de
R$ 2.169.000,00, em 26/11/2015; e ANEXO58 – Nota fiscal da ARCOS PROPAGANDA (filial DF – CNPJ 11.513.397/0003-01) expedida
em face da JBS S/A, no valor de R$ 1.000.000,00, em 21/08/2014. Ainda, ANEXO47 – Termo de Colaboração nº 21, de RICARDO
SAUD, disponível após o levantamento do sigilo da Petição 7.003/STF pelo Min. Edson Fachin – ANEXO48.
148 ANEXO59 – No RIF 27220.3.138.4851 há também apontamento de transações em espécie entre JOESLEY BATISTA e ANDRÉ GUSTAVO (fls. 14)
149 ANEXO51 – Depoimento de MARCELO CASIMIRO à autoridade policial no âmbito da Operação Xepa (26º fase).
150 Conforme depreende-se dos seguintes documentos: ANEXO22 – RIF nº 20011, fl. 8; ANEXO51 – Depoimento de MARCELO CASIMIRO à autoridade policial no âmbito da Operação Xepa (26º fase), e ANEXO59 – RIF nº 27220.3.138.4851, fls. 19/20.
151 ANEXO59 – RIF nº 27220.3.138.4851, fls. 6-7.
152 ANEXO60 – Comprovantes dos vínculos empregatícios entre os beneficiários dos saques

50/58

Ministério Público Federal
P ROCURADORIA

DA

R EPÚBLICA

NO

PARANÁ

F O R Ç A TA R E FA “O P E R AÇ Ã O L AVA J ATO ”
verificar que as operações em espécie ultrapassaram a quantia de milhões de reais, sendo que diversas operações ocorreram em 2016 e 2017, conforme RI Nº 092/2017 – ASSPA/PRPR153.

Os principais beneficiários de recursos em espécie identificados pelas transações bancárias
foram RAEL NETO DE SANTANA (CPF 476.428.824-91) com R$ 1.516.284,31 (Apêndice 4),
WALDEMAR GONÇALVES AGRA NETO (CPF 355.024.284- 00) com R$ 478.352,49 (Apêndice
5), […], LEONARDO CASTRO DA SILVA (CPF 022.397.074-37) com R$ 96.658,19, […], HEBILMAR ANTONIO DA SILVA (CPF 381.730.853-15) com R$ 82.000,00 e ALEXANDRE FÁBIO DA
SILVA CHAGAS (CPF 907.771.904-00) com R$ 74.826,53.
A elevada geração de recursos em espécie por parte de ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO
CARLOS somada com as evidências que atuavam como operadores financeiros, conforme relatos
de RICARDO SAUD, MARCELO ODEBRECHT e FERNANDO REIS, se agravam no contexto da
prática de crimes de corrupção e lavagem de ativos pelo fato de a empresa ARCOS PROPAGANDA
possuir diversos contratos e transações financeiras com empresas públicas, ainda neste ano de
2017154, com destaque para: Banco de Brasília, FURNAS, TERRACAP, Prefeitura de Guarulhos, etc.
Em relação ao caso concreto, de se ver que, ainda no ano de 2017, ANDRÉ GUSTAVO, além
de manter a habitual prática de utilização de valores em espécie para lavagem de ativos, produziu
documentos falsos com o fim de justificar fantasiosa consultoria para a ODEBRECHT, com o intuito
de turbar as investigações relacionadas a prática de corrupção. O representado emitiu documentos
para pagar impostos155 quando tornada pública as investigações tentando ocultar a prática dos crimes de corrupção e lavagem de ativos.
Ademais, o produto do crime ainda não foi recuperado, o que permite a continuidade da
prática de lavagem de ativos por parte dos representados, sendo circunstancial nesse aspecto, anotação no celular de ANTONIO CARLOS que indica pagamento de serviços em prol de AMANDA
BENDINE, filha do representado ALDEMIR BENDINE em 11 de janeiro de 2016: “Reserva Amanda
Bendine 2 bangalos 1 apto duplo Fecha a nota e nós resolvemos 156.”

153 ANEXO61 – RI nº 092/2017 – ASSPA/PRPR
154 ANEXO62 – Relação de notas fiscais emitidas pela ARCOS PROPAGANDA.
155 ANEXO29 - Autos nº 5022683-50.2017.4.04.7000, evento 1, PET4, p. 18-55.
156 ANEXO55 – RI nº 100/2017 – ASSPA/PRPR
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Por fim neste contexto de lavagem de ativos, também circunstancial e-mail de ALDEMIR
BENDINE com CASSIO SEGURA, representante do BB AMERICAS, em 09 de maio de 2017, no qual
há indicativo de que o representado estaria a procura de um banco no exterior, o que potencializa
o risco de práticas de lavagem de ativos com o produto do crime se os representados permanece rem soltos.157

Tal como assinalado por esse juízo em decisões anteriores 158, diante de um quadro de
“corrupção sistêmica e profunda, impõe-se a prisão preventiva para debelá-la, sob pena de
agravamento progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento hoje são grandes,
certamente serão maiores no futuro. Impor a prisão preventiva em um quadro de corrupção
sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP)”.
É extremamente grave o momento vivido pelo país. Crimes desta natureza, no âmbito da
PETROBRAS, revelam que a lei, as investigações e diversas ações penais não serviram com
prevenção especial, uma das principais funções do direito penal. Neste contexto, a prisão
preventiva se revela como única medida para cessar a prática delituosa.

157 ANEXO63 – Mensagem extraída da caixa de e-mail de ALDEMIR BENDINE, conta “a.bendine@uol.com.br” em decorrência da implementação de quebra de sigilo telemático decretada nos autos nº 5024119-44.2017.4.04.7000, evento 3, DESPADEC1.
158 Ex vi, autos nº 5044088-16.2015.4.04.7000/PR, Evento 4, DESPADEC1.
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Por fim, mister a prisão para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução processual
penal, notadamente porque há fortes evidências de que os representados ALDEMIR BENDINE,
ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS ao praticarem crimes destroem as provas para impedir as
investigações e a descoberta de suas práticas ilícitas.
Neste contexto, para evitar eventuais interceptações das comunicações, os representados utilizavam o aplicativo Wickr para conversas sub-reptícias e ajustavam curto espaço de tempo para
destruição das mensagens, em alguns casos em 30 minutos e outros a cada 4 minutos, tudo para
evitar a utilização dos diálogos como prova de ilícitos praticados, o que também demonstra a ne cessidade da prisão cautelar159.
Além disso, há o forte risco de os representados, de modo concreto, se evadirem do país. A
propósito, a quebra telemática revelou que ANDRÉ GUSTAVO e ANTONIO CARLOS possuem
estrita ligação com Portugal e com vários negócios naquele país. A propósito, a quebra bancária
evidencia que entre 2014 e 2017, ANTONIO CARLOS realizou transações de saídas de recursos de
suas contas no montante de R$ 535.980,66, e que a ARCOS PROPAGANDA recebeu R$
4.688.394,08 oriundos do exterior, o que mostra a total capacidade financeira de os investigados se
manterem confortavelmente fora do Brasil160.
De se ver ainda, que ALDEMIR BENDINE e sua esposa, já cientes das investigações, e conforme informações colhidas na quebra telemática, comprou passagem de IDA para LISBOA para o
dia 28 de julho de 2017 (sexta-feira)161. Não há indicativos de compra de passagem de retorno, o
que torna concreto o risco de fuga e refúgio em território alienígena, considerando que o repre sentado tem condições de se manter no exterior, inclusive com o produto de crime. Ademais, ainda
que eventualmente já exista uma passagem de retorno, tal fato não significa que ALDEMIR BENDINE deixará de procurar refúgio em outro país.
Aliás, a Embaixada da Itália em Brasília, após diligência do MPF, informou que ALDEMIR
BENDINE é cidadão italiano e titular do passaporte n. YA2572341 162, o que concretiza, em conjunto
com os elementos acima, a necessidade de prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
159 ANEXO37 – RI nº 98/2017 – ASSPA/PRPR; ANEXO35 – RI nº 99/2017 – ASSPA/PRPR; ANEXO55 – RI nº 100/2017 – ASSPA/PRPR.
160 ANEXO64 – RI nº 091/2017 – ASSPA/PRPR
161 ANEXO65 – Mensagem extraída da caixa de e-mail de ALDEMIR BENDINE, conta “a.bendine@uol.com.br” em decorrência da implementação de quebra de sigilo telemático decretada nos autos nº 5024119-44.2017.4.04.7000, evento 3, DESPADEC1.
162 ANEXO66 - Ofício nº 5760/2017 – PRPR-FT e respostas da Embaixada da Itália.
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Nesse contexto, e por estarem presentes os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva, não há medidas cautelares diversas da prisão suficientes para resguardar a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Isso posto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja decretada a prisão preventiva de ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS pelos requisitos e fundamentos acima
indicados.

III. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA PRISÃO TEMPORÁRIA:
Muito embora estejam perfeitamente delineados os requisitos e os fundamentos para
decretação da prisão preventiva dos representados ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e
ANTÔNIO CARLOS, considerando o obter dictum constante na recente decisão prolatada pelo Min.
Felix Fischer no HC nº 360.896-PR 163, parece prudente e apropriado seja pleiteada, de forma
subsidiária, a prisão temporária dos investigados.
Assim, subsidiariamente ao pedido de prisão preventiva já deduzido, considerando as provas angariadas e a necessidade de aprofundamento das investigações dos crimes de corrupção, lavagem de ativos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL postula pela decretação da prisão temporária
de ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO CARLOS, até como forma de viabilizar,
por parte desse i. Juízo, o melhor exame dos pressupostos e fundamentos para as cautelares após
o cumprimento das buscas e apreensões.
A toda a evidência, a prisão temporária, afigura-se imprescindível às investigações, existindo,
ainda, fundadas razões autoria e materialidade da prática do delito de organização criminosa, em
consonância com o artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 7.960/89.
De toda forma, cabível ressaltar que estão preenchidos todos os pressupostos da prisão preventiva, sendo essa a cautelar mais adequada a caso concreto.
Nesse sentido, embora o crime de organização criminosa não esteja previsto no rol do artigo
1º, inciso III, da Lei da Prisão Temporária, deve-se lembrar que este crime somente passou a ser
163 “No caso em que é preponderante o interesse da investigação, de tal modo que o art. 1º, I, da Lei 7960/89 chega a aludir à imprescin dibilidade "para as investigações do inquérito policial ", é apenas o titular da ação penal, ou a autoridade policial, que podem demandar a apreciação judicial sobre os requisitos normativos desta particular modalidade de prisão, por isso que desvirtua a ordem
das coisas sugerir que haja, de parte da autoridade judicial, um qualquer direcionamento sobre os rumos e os desfechos da investigação de
crimes.
(...)
É que, como se extrai do respectivo voto, no caso da prisão preventiva, há abertura normativa para a atuação ex officio do juiz, ex
vi do art. 310, II, do Código de Processo Penal, o que, em nenhum caso, afigura-se pertinente à prisão temporária , a qual, deveras,
justamente inviabiliza a atuação espontânea do magistrado pela razão de que este deve guardar estrita parcimônia, quando ainda se esti ver na fase de investigação dos fatos supostamente delituosos.”
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previsto a partir da edição da Lei nº 12.850/2013. De toda forma, estando previsto naquela lei o cri me de quadrilha ou bando (atual associação criminosa), não há razão para não se considerar aí incluído o delito de organização criminosa, que nada mais é senão uma espécie ou tipo daquele.
Não haveria razoabilidade, ademais, na interpretação de excluir a organização criminosa (delito
mais grave) das hipóteses autorizativas da prisão temporária, restringindo-a somente à associação
criminosa (crime menos grave).
In casu, faz-se cabível a realização de diligências investigatórias complementares, mormente
tendo em vista a complexidade e a sofisticação da prática dos delitos perpetrados pelos integrantes da organização criminosa.
Ademais, a imprescindibilidade da prisão cautelar para a investigação é evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que todos os envolvidos sejam ouvidos pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões entre si ou mediante pressão por parte das pessoas mais in fluentes do grupo.

II. DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO
Para o prosseguimento das investigações, tornam-se necessárias e plenamente justificáveis ao caso concreto as medidas cautelares de busca e apreensão em relação a endereços residenciais e comerciais dos representados ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO e ANTÔNIO
CARLOS porquanto os direitos constitucionais à inviolabilidade do domicílio e ao sigilo telemático
não se fazem absolutos, devendo ceder frente ao interesse público aqui consubstanciado na inves tigação de crimes.
Sobre a imprescindibilidade das medidas ao caso, trata-se de investigação sobre crimes
praticados com elevado grau de sofisticação e ocultação, o que demonstra serem estritamente necessárias para sua plena elucidação. Ademais, tais medidas serão implementadas em complemento
às demais diligências já realizadas, entre elas oitivas de colaboradores e testemunhas, levantamento de dados e outras já solicitadas a este Juízo.
Por tais razões, para aprofundamento da investigação dos crimes de corrupção e lavagem de
ativos, é mister seja determinada medida cautelar de busca e apreensão em face dos representados
com o fim de corroborar elementos de prova já angariados relativa a prática dos crimes de corrupção e lavagem de ativos.
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Em suma, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do art. 240, §1º, alíneas “b”,
“c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de mandados de busca e apreensão
criminal com a finalidade de apreender quaisquer documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, contra o Sistema Financeiro Nacional, la vagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental e organização criminosa, notadamente
mas não limitado a: a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões,
contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados aos ilícitos narrados
nesta manifestação; b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório relevante,
como o acima especificado; c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos utilizados pelos representados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais
em que se cumpram as medidas; e d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita.
Especificamente, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a expedição INDIVIDUAL de
mandado de busca e apreensão PARA CADA ENDEREÇO a ser identificado e confirmado pela
Polícia Federal – a fim de que o conhecimento do conteúdo do mandado no momento da busca
em um local não frustre o sucesso do cumprimento em outros endereços que porventura venham
a ser cumpridos posteriormente –, a ser cumprido com respeito às normas constitucionais e legais
vigentes, no momento mais oportuno a ser considerado do ponto de vista da captura de eventuais
procurados e da colheita de provas:
A) Endereços relacionados a ALDEMIR BENDINE, CPF: 043.980.408-62, nos municípios de
São Paulo/SP e Conchas/SP, sem prejuízo de outra localidade a ser apontada pela Polícia Federal.
B) Endereços relacionados a ZB EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ
22.566.785/0001-05164, pessoa jurídica relacionada a ALDEMIR BENDINE, no município de São
Paulo/SP, sem prejuízo de outra localidade a ser apontada pela Polícia Federal.
C) Endereços relacionados a ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, CPF: 499.514.914-72, no
município de Brasília/DF, sem prejuízo de outra localidade a ser apontada pela Polícia Federal.
164 Além de sede da ZB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., o endereço abriga o escritório de advocacia JOSÉ CARLOS DE MEL LO DIAS – ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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D) Endereços relacionados a ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, CPF: 499.514.914-72, no
município de Recife, sem prejuízo de outra localidade a ser apontada pela Polícia Federal.
E) Endereços relacionados a ARCOS PROPAGANDA LTDA. (CNPJs 11.513.397/0001-31 (matriz), 11.513.397/0002-12 (filial RJ), 11.513.397/0002-12 (filial BSB), 11.513.397/0007-27 (filial SP),
empresa relacionada a ANDRÉ GUSTAVO e ANTONIO CARLOS, nos municípios de Recife/PE, Rio de
Janeiro/RJ, Brasília/DF e São Paulo/SP, sem prejuízo de outra localidade a ser apontada pela Polícia
Federal.
F) Endereços relacionados a MP MARKETING, PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA – ME, CNPJ 04.839.832.0001-57, no município de Brasília/DF, sem
prejuízo de outra localidade a ser apontada pela Polícia Federal.
Oportunamente, a Polícia Federal apresentará os endereços para expedição de mandado,
acaso deferida a medida por esse juízo.
V. DA CONSTRIÇÃO DE BENS
Em concomitância com a busca e apreensão pleiteada, o MPF, requer seja determinado, o
bloqueio cautelar de quaisquer ativos mantidos em instituições financeiras pelos
representados, até o montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Isso porque, além do
perdimento do produto e do proveito do crime, é mister assegurar o cumprimento da obrigação
de indenizar o dano causado pela infração (art. 91, I, do Código Penal), que deve ser fixado no
montante do valor total envolvido nas transações..
NOME

CPF/CNPJ

ALDEMIR BENDINE

043.980.408-62

ZB EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

22.566.785/0001-05

ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA

499.514.914-72

ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR

408.442.934-15
11.513.397/0001-31

ARCOS PROPAGANDA LTDA

11.513.397/0002-12
11.513.397/0003-01
11.513.397/0007-27

MP MARKETING, PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA

04.839.832.0001-57
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VI. DO PEDIDO
Isso posto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
A) sejam expedidos mandados de busca e apreensão para os endereços de ALDEMIR
BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO, ANTÔNIO CARLOS e empresas a eles relacionadas, indicados no
capítulo “II”;
B) seja decretada a prisão preventiva de ALDEMIR BENDINE, ANDRÉ GUSTAVO,
ANTÔNIO CARLO e, subsidiariamente, na medida em que também presentes os requisitos legais
para tanto, considerando ainda o obter dictum constante na recente decisão prolatada pelo Min.
Felix Fischer no HC nº 360.896-PR, seja decretada a prisão temporária dos aludidos
representados.
D) seja determinado o bloqueio cautelar de quaisquer ativos mantidos em instituições
financeiras pelas pessoas indicadas no capítulo “V”.
Pede deferimento.
Curitiba, 18 de julho de 2017.
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