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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5045022-08.2014.4.04.7000

Classificação no EPROC: Segrado de Justiça (Nível 1)

Classificação no ÚNICO: Reservado

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  vem, em atenção à  intimação do

evento 127 dos autos de inquérito policial em epígrafe, manifestar-se conforme segue.

Solicita  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  o

compartilhamento  das  provas  produzidas  no  bojo  dos  presentes  autos,  haja  vista  que  as

investigações envolveriam a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG.

Segundo consta, foi realizada busca e apreensão na sede da empresa GALVÃO

ENGENHARIA,  ocasião  em  que  foi  apreendido  documento  com  anotações1,  intitulado

“BREVE HISTÓRICO DE UHE IRAPÉ”2. 

Neste documento, há menção a um pré-contrato de dezembro de 1998, no valor

de R$335.000.000,00 entre a CEMIG e o Consórcio EPC, formado pelas empresas Andrade

Gutierrez, Construtora Norberto Odebrecht, Hochtief, Ivaí e VoithSiemens. Foram apontados

como “meta imediatas”:  “Criar interesse político na contratação do nosso consórcio EPC,

obtendo “boa vontade” da Cemig e “Evitar a licitação pública (8666) para construção da

estrada”. 

Ainda, na busca e apreensão realizada na sede da empresa Queiroz Galvão foi

localizada uma tabela com as principais obras realizadas pela empresa, sendo uma delas a

construção da Hidrelétrica de Miranda, em Uberlândia e Indianápolis/MG, obra contratada

pela CEMIG.3 

Considerando os indícios relativos a negociações e contratos firmados entre

empresas  participantes  do  cartel,  ora  investigadas,  e  a  concessionária  CEMIG,  mostra-se
1 Autos 5045022-08.2014.4.04.7000, evento 67, APREENSAO1.
2 Autos 5045022-08.2014.4.04.7000, evento 67, APREENSAO34, fl. 06.
3 Autos 5045022-08.2014.4.04.7000, evento 70, APREENSAO5, fl. 03/04.
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viável o compartilhamento das provas obtidas com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

para que realize as investigações que entender necessárias, consoante preceitua o artigo 60,

§3º  da  Constituição do Estado de Minas  Gerais  e  o  artigo 112 do Regimento Interno da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Além disso, destaca-se que os fatos ora apurados na presente investigação não

estão  mais  sob  sigilo  sendo,  inclusive,  proferida  sentença  em  face  dos  executivos  da

GALVÃO  ENGENHARIA,  como  se  vê  nos  autos  de  ação  penal  sob  nº  5083351-

89.2014.4.04.7000.

Desta  forma,  o  Ministério  Público  Federal manifesta-se  favoravelmente  ao

compartilhamento dos autos de nº 5045022-08.2014.4.04.7000 com a Assembleia Legislativa

de Minas Gerais. 

Para a implementação do compartilhamento, solicita-se a expedição de ofício  à

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  informando  o  número  do  IPL  5045022-

08.2014.4.04.7000 e sua respectiva chave de acesso,  bem como o fornecimento  de  cópia

destes autos.

Curitiba, 01 de fevereiro de 2016.

PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO
Procurador da República

ATHAYDE RIBEIRO COSTA
Procurador da República
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