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T rês escritórios de advoca-
cia de Belém, citados nas 
delações premiadas dos 

diretores da J&F, controladora 
do grupo JBS S/A, Ricardo Saud, 
como intermediários em paga-
mentos de propinas, devem ser 
investigados pelo Conselho Na-
cional da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, que já solicitou ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
cópias das gravações na íntegra 
e documentos com os depoi-
mentos do executivo. 

O delator informou que o 
método do uso de notas fiscais 
para justificar pagamentos por 
serviços que não foram realiza-
dos foi utilizado para transferir 
propina ao senador Jader Barba-
lho e ao ministro Helder Barba-
lho, quando este foi candidato 
ao governo do Estado, em 2014. 
Cerca de 100 escritórios em todo 
o Brasil poderão sofrer punições 
administrativas e penais por te-
rem repassado notas fiscais frias 

para encobrir o pagamento de 
propinas milionárias a políticos 
em campanha.

Um desses escritórios, reve-
lado no vídeo da delação de Ri-
cardo Saud, no qual ele cita Jader 
e Helder Barbalho, é o Bentes & 
Bentes Advogados Associados, 
localizado no bairro de São Brás, 
em Belém. O escritório tinha 
contrato com a JBS, firmado em 
março de 2014. Os outros escritó-
rios locais envolvidos na delação 
ainda não tiveram seus nomes 
revelados. 

dois milhões
De acordo com reportagem 

exibida pelo Jornal Liberal 2ª 
Edição, da TV Liberal, ontem à 
noite, um dos sócios do escritó-
rio Bentes & Bentes Advogados 
Associados é o procurador da 
Fazenda Nacional no Pará Isa-
ac Ramiro Bentes. Como paga-
mento de honorários advocatí-
cios por serviços prestados, no 

mês de agosto de 2014, o escritó-
rio recebeu R$ 2 milhões, como 
mostra nota fiscal repassada à 
Procuradoria Geral da Repúbli-
ca pelo ex-diretor de Relações 
Institucionais e de Governo da 
J&F, Ricardo Saud.

Ele também entregou um 
comprovante de transferência 
bancária no valor de R$ 1,777 
milhão ao escritório, em 6 de 
outubro daquele mesmo ano. O 
depoimento de Ricardo Saud foi 
prestado na semana passada. Em 
sua delação premiada, o executi-
vo afirmou que pagava os valores 
sem ao menos conhecer quem 
receberia o dinheiro. “Bentes e 
Bentes Advogados Associados”, 
disse ele. Indagado se conhecia 
esse escritório, Ricardo Saud foi 
incisivo: “Nunca vi na vida. Só 
assinei a nota, o contrato fictício, 
a nota falsa”.

De acordo com Saud, as notas 
frias eram emitidas para esquen-
tar dinheiro de corrupção e com-

prar o apoio de políticos e partidos 
nas eleições de 2014. “O Jader Bar-
balho, R$ 6 milhões, sendo que, 
aí, eles doaram depois, mais R$ 2 
milhões, R$ 3 milhões pro Helder 
Barbalho, mas eu entendo aqui 
que esses R$ 8 milhões e 980 mil, 
o Jader direcionou todo pro filho 

dele que era candidato ao gover-
no do Pará. Notas fiscais: R$ 2 
milhões, em 2/9/14 da CB Con-
sultoria Empresarial; R$ 2 mi-
lhões, em 9/9/14, Henvil Trans-
portes; R$ 2 milhões para Bentes 
& Bentes Advogados Associados”, 
afirmou o ex-executivo da JBS.

OAB investigará propina
três Escritórios são acusados dE Encobrir propina para jadEr E hEldEr. somEntE o nomE dE um dos Escritórios foi rEvElado.
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A quantidade de escritó-
rios de advocacia citados na 
delação premiada do execu-
tivo chamou atenção da OAB 
nacional, que pediu ao STF a 
íntegra das informações da de-
lação premiada para adotar as 
providências cabíveis.

De acordo com o presidente 
nacional da Ordem, Cláudio La-
machia, “se nós tivermos algum 
advogado que tenha agido de 
forma criminosa, ele responde 
duplamente: internamente na 
instituição, no contexto ético-
disciplinar, e no contexto penal, 

frente ao Poder Judiciário”.
A Procuradoria Nacional da 

Fazenda no Pará não respon-
deu aos questionamentos da re-
portagem. A assessoria de Jader 
Barbalho disse que ele não vai 
comentar o caso. 

O ministro Helder Barbalho 
disse que não conhece o es-
critório de advocacia Bentes & 
Bentes Advogados Associados. 
Segundo ele, a doação da JBS foi 
aprovada pela Justiça Eleitoral. 
A reportagem não conseguiu 
contato com as outras empresas 
citadas na matéria.

oab pede a íntegra de delação
 O escritório Bentes & Bentes Advogados Associados encaminhou a seguinte nota 

acerca das revelações feitas na delação de executivos da J&F, controladora da JBS, en-
volvendo escritórios de advocacia em pagamentos de propina a políticos no Brasil, e 
sobre a reportagem da TV Liberal, que cita o fato de Isaac Bentes ocupar o cargo de 
procurador da Fazenda Nacional.
 “a propósito das notícias que envolvem o escritório bentes & bentes, no plano do exer-
cício da advocacia, seus sócios reafirmam a higidez da prestação de serviços pelos quais 
foram remunerados, o que será demonstrado nas vias adequadas. Quanto à indevida 
ênfase no fato de um dos sócios, isaac bentes, ser procurador da fazenda, a inexistência 
de qualquer vinculação, mesmo no plano do libelo a ser oportunamente rechaçado, evi-
dencia-se por trecho, constante de matéria veiculada por telejornais, em que o acusador 
afirma não conhecer os advogados do escritório, logo sequer sabia ser um deles ocu-
pante do cargo em questão. forçoso concluir que a atividade de procurador da fazenda 
não foi sequer cogitada, ou mesmo tratada, na torpe acusação, não ostentando qualquer 
relação com a matéria noticiada”.

Nota do escritório BeNtes & BeNtes advogados associados


