
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

TERMO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTAR DE
JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

Aos quatorze dias do mês de abril de 2016, na Procuradoria-

Geral da República, presentes o Promotor de Justiça do Distrito

Federal Wilton Queiroz de Lima e o Procurador da República

Pedro Jorge Costa, integrantes do Grupo de Trabalho instituído

pela Procurador-Geral da República através da Portaria

PGRlMPU n° 3, de 19/0112015, foi realizada a oitiva de JÚLIO

GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, brasileiro, inscrito no CPF

sob o n. 416.165.708-06, portador do RG n. 32183495 SSP/RS,

na presença de seus advogados, Antônio Augusto Figueiredo

Basto, OAB/PR n° 16.950 e Luiz Gustavo Rodrigues Flores,

OAB/PR n. 27.865, observando-se todas as cautelas de sigilo e

prescrições da Lei 12.850/2013. QUE o declarante renuncia, na

presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, reafirmando o

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art.

4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor

autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual

do presente ato de colaboração em mídia digital além do registro

escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do

§13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013. Indagado em relação aos

fatos narrados nos termos de colaboração já prestados
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anteriormente, JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

afirmou o seguinte: que já tinha prestado depoimentos anteriores

e estavam pendentes fatos envolvendo o ex-Senador GIM

ARGELLO; que tais fatos estavam pendentes em razão do

avançado da hora do dia em que prestou depoimento sobre outros

fatos; que na ocasião chegou a relatar que queria deixar

registrada a realização de reuniões com GIM ARGELLO sobre a

CPI da Petrobras; que, por essa razão, o depoimento a respeito

ficou bastante resumido; que se comprometeu a falar a respeito

em outra ocasião, mas não fora chamado para tanto até o dia de

hoje; que, sobre a relação entre o setor econômico e o setor

político, consigna que o sistema político, com arrecadações aos

partidos e aos políticos, vem através do empresariado; que o

empresariado é a fonte de recursos aos partidos e aos políticos;

que o empresariado visa ao lucro, de modo que muitas vezes as

contribuições políticas são por razões ideológicas, filosóficas,

etc; que, no entanto, muitas vezes os empresários contribuem aos

partidos e políticos por ameaças ou condições impostas para

participar de um determinado negócio; que nunca depôs em CPIS

anteriores; que a única em que se viu ameaçado de depor foi a da

Petrobras em 2014; que não conhecia em 2014, antes da CPI da

Petrobras, o GIM ARGELLO; que, quando Paulo Roberto foi

preso, a Polícia Federal apreendeu uma agenda em sua

residência; que na agenda havia uma tabela com o nome da

empresa, o valor, o contato e as observações, dizendo por
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exemplo quem foi contactado e contribuiria; que na agenda

constava o nome do depoente como diretor da Toyo Settal, apesar

de ele ser membro do conselho; que nas observações dizia que

ele começaria a contribuir a partir de março; que esse fato saiu na

capa da Revista Veja; que desde então o nome do depoente

passou a ficar conhecido; que a agenda em si na verdade não

dizia nada; que Paulo Roberto pegou algumas empresas para um

projeto de governo de Minas e Energias para o então candidato

ao governo do RJ Lindbergh Farias; que o depoente foi chamado

para o conselho desse projeto de governo e foi solicitado por

Paulo Roberto a contribuir para a campanha; que isso não deu em

nada, até porque depois veio a Operação Lava Jato; que, nada

obstante, permaneceu o nome do depoente ligado à corrupção em

razão dos fatos divulgados pela Veja; que veio então a CPI da

Petrobras; que o empresariado, OAS, Camargo Correia,

Odebrecht, UTC, Engevix, Queiroz Galvão, todas elas

começaram a se preocupar com as consequências da CPI da

Petrobras, para as pessoas físicas e para as empresas; que isso

começou um tanto naturalmente, uns ligando para outros; que a

OAS, por Léo Pinheiro, tornou-se uma liderança desse

movimento; que uma outra foi o Otávio Azevedo da Andrade

Gutierrez; que a iniciativa dos contatos foi de GIM ARGELLO, o

qual chamou Léo Pinheiro como líder do segmento . que como o

depoente tinha um contato de amizade além de comercial com

Léo Pinheiro teve uma reunião com este em um restaurante; que
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no restaurante conversaram sobre o problema da CPI; que na

ocasião estavam apenas o depoente e Léo Pinheiro; que na

verdade a empresa do depoente era menor que a dos outros

empreiteiros envolvidos; que Léo Pinheiro disse que estava

organizando um grupo para discutir os riscos da CPMI, a qual já

tinha sido instalada; que, as reuniões eram no escritório da OAS

no Rio de Janeiro, no escritório do depoente no RJ ou em

restaurantes de SP ou do RJ; que se encontrava com Léo Pinheiro

praticamente uma vez por semana; que na segunda reunião com

Léo Pinheiro para tratar desse assunto este disse que havia

marcado para conversar com GIM ARGELLO e convidou o

depoente; que ambos foram no avião eleLéo Pinheiro, a partir do

RJ; que a primeira reunião com GIM ARGELLO foi em Brasília,

na casa do parlamentar; que na casa estavam apenas GIM

ARGELLO, o filho, que apareceu apenas para servir vinho e

gelo, não participando da conversa; que GIM ARGELLO disse

que a intenção não era ir contra os empresários, mas contra as

pessoas das Petrobras envolvidas em processos irregulares da

empresa; que GIM ARGELLO disse que chamaria todo o setor e

pediu a Léo Pinheiro e ao depoente para avisar a alguns dos

empreiteiros; que o depoente se comprometeu a falar com a

Camargo Correa para avisar que GIM ARGELLO queria urna

reunião; que Léo Pinheiro ficou de falar com a Queiroz Galvão e

com a Odebrecht; que Léo Pinheiro ressalvou que com a

Odebrecht seria melhor GIM ARGELLO falar diretamente
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porque a empresa não se subordinava a ninguém na condução

dos seus negócios; que GIM ARGELLO disse que algumas das

empresas não adiantava falar e que as colocaria em uma situação

complkada; que uma dessas empresas era a UTC; que o

depoente já tivera parcerias comerciais com a UTC; que por isso

tinha grande empatia e até amizade com Ricardo Pessoa, da

UTC; que, assim, avisou a GIM ARGELLO que teria que

conversar inclusive sobre a UTC; que, então, GIM ARGELLO

avisou que Ricardo Pessoa tinha um problema, já que "não tinha

sido sério" consigo; que GIM ARGELLO disse que aceitaria

conversar se o depoente e Léo Pinheiro estivessem presentes;

que, na mesma ocasião, Léo Pinheiro, mais experiente que o

depoente, perguntou se teria que haver pagamento de propina,

disfarçada em contribuição política; que GIM ARGELLO disse

que deixassem esse assunto para a próxima reunião; que na

semana seguinte fizeram nova reunião, agora com Ricardo

Pessoa; que vieram no avião de Léo pjnheiro e se hospedaram no

hotel Golden Tullip; que essa segunda reunião começou um tanto

áspera, tendo GIM ARGELLO dito a Rkardo Pessoa da

pendência de um assunto, cuja solução era pressuposto para

avançarem; que GIM ARGELLO disse que por ele Ricardo

Pessoa nem estaria lá; que GIM ARGELLO saiu para outra sala

com Ricardo Pessoa e depois de uns 20 a 30 minutos retornaram;

que, ao retornarem à sala, GIM ARGELLO disse ao depoente e

Léo Pinheiro que poderiam prosseguir; que GIM ARGELLO

í' t?
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disse que não queria pressionar o empresariado, mas que

aproveitaria a CPI para arrecadar contribuições, pois estava

próximo das eleições; que GIM ARGELLO disse que essa era

uma missão que tinha recebido, um "pepino"; que GIM

ARGELLO sairia como vice-governador com JOSÉ ROBERTO

ARRUDA; que GIM ARGELLO disse que queria R$

5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por empresa, as que estava

conversando diretamente e as demais; que se reuniu com

Eduardo Leite, o qual repassou o depoente para um diretor da

Camargo Corre a em Brasília; que Léo Pinheiro falou com

alguém da Queiroz Galvão e GIM ARGELLO com um diretor da

Odebrecht em Brasília; que com a Engevix o depoente falou,

após GIM ARGELLO dizer que tentou e não conseguiu; que na

segunda reunião GIM ARGELLO disse claramente que seria o

valor já mencionado por empresa; que GIM ARGELLO disse

que nenhum deles que pagasse a propina seria chamado pela CPI;

que o depoente sabe que havia requerimento de convocação sua

para a CPI por causa dessa capa da Veja; que os japoneses nunca

participam de corrupção; que o depoente tinha o envolvimento

particular em razão da exposição de sua figura e o da empresa,

envolvida também na questão, motivos pelos quais tinha

interesse no pagamento; que o depoente e Augusto Mendonça

tinham uma verba do conselho para apoiar políticos que

defendiam o conteúdo nacional; que isso era importante em casos

como o estaleiro no Rio Grande do Sul; que o depoente procurou

/"~
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Augusto Mendonça e disse que estavam nessa situação ruim de

possível exposição; que disse que não poderiam discutir isso

claramente no conselho; que então disse que o número pedido

por GIM ARGELLO era muito alto e fora de sua alçada na

empresa, mas não poderiam deixar de pagar; que decidiu com

Augusto Mendonça reduzir o valor para R$ 2.000.000,00 e pagar

o montante em doação oficial; que acordou isso com Augusto

Mendonça sem levar o tema ao conselho; que havia um pano de

fundo, investimentos planejados do Governo do Distrito Federal

em VLT (veículo leve sobre trilhos), os quais interessavam à

empresa na qual o depoente trabalhava; que essa estória era um

pano de fundo para justificar a propina a GIM ARGELLO; que

não quis falar em um primeiro momento a GIM ARGELLO que

pagaria apenas os R$ 2.000.000,00; que disse isso em uma

terceira reunião com GIM ARGELLO; que, se não pagasse o

GIM ARGELLO, seria convocado para depor à CPI; que na CPI

do Mensalão viu o risco de ser convocado e ficar exposto,

inclusive podendo ser indiciado; que cada um ficou de voltar e

pensar sobre o pedido de R$ 5.000.000,00 na segunda reunião;

que Ricardo Pessoa participou com o depoente apenas dessa

segunda reunião, embora o depoente saiba que ele participou de

outras com GIM ARGELLO; que da segunda reunião saiu em

companhia de Léo Pinheiro; que o depoente disse a GIM

ARGELLO que o tamanho da empresa não permitiria pagar o

valor de R$ 5.000.000,00; que o limite d~b~ção~a
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empresa era baixo devido ao faturamento; que GIM ARGELLO

pediu então pagamento "por fora"; que o depoente não quis negar

de imediato o pedido, como estratégia, tendo afirmado que

pagaria os R$ 2.000.000,00; que Léo Pinheiro estava nessa

terceira reunião; que GIM ARGELLO perguntou ao depoente se

a ENGEVIX poderia constar da lista de empresas que

contribuiriam para sua campanha; que tinha bons contatos com o

Antunes da ENGEVIX; que por isso, tendo a ENGEVIX várias

obras federais, tinha um certo feeling de que Antunes não negaria

a contribuição; que então disse que a ENGEVIX poderia ser da

lista de contribuição de GIM ARGELLO; que o depoente disse

que o restante do montante acertado pela Toyo Settal seria pago

de acordo com um cronograma de sua tesouraria; que até essa

oportunidade ainda não havia dito que não pagaria a GIM

ARGELLO os R$ 5.000.000,00; que na terceira reunião GIM

ARGELLO disse que Paulo Roxo e Valério procurariam o

depoente para orientar sobre a forma de pagamento dos R$

2.000.000,00; que em torno de uma semana depois Paulo Roxo e

Valéria foram ao escritório do depoente no Rio de Janeiro e

entregaram um papel; que ambos disseram que o depoente seria o

único que contribuiria para o PR, partido de GIM ARGELLO,

porque o nome de sua empresa seria gravado como um grande

colaborador e seria lembrado em futuros projetos do Governo do

Distrito Federal; que antes dessa ocasião o depoente recebeu

telefonema para confinnar a reunião; que não tem contro~
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reunião no seu escritório do Rio de Janeiro; que a contribuição

para o PR seria de R$ 2.000.000,00; que sabe o Deputado que

apresentou o requerimento de convocação do depoente à CPI;

que esse Deputado era da oposição e queria se aproveitar da capa

da Veja para dizer que havia corrupção no governo; que o

requerimento não pareceu ter sido acertado com GIM

ARGELLO, tendo o Deputado da oposição feito seu trabalho;

que Antunes disse ao depoente que não pagaria os R$

5.000.000,00 em razão de dificuldades de caixa; que o depoente

sugeriu procurar GIM ARGELLO para relatar isso e não perder o

diálogo, visto que Antunes não retornava sequer os telefonemas

de GIM ARGELLO; que as reuniões foram sempre na casa de

GIM ARGELLO ou de seu filho, ambos no Lago Sul; que a

primeira e a segunda reunião foram na casa de GIM ARGELLO e

a terceira pode ter sido na de seu filho; que o depoente nunca viu

participação do filho de GIM ARGELLO, tendo ele apenas

cedido a casa; que as reuniões seguintes foram genéricas, após

acertados os R$ 2.000.000,00; que depois disso houve uma

reunião com o depoente, Léo Pinheiro, GIM ARGELLO, Paulo

Roxo e Valério, na casa de GIM ARGELLO; que nessa reunião

GIM ARGELLO pediu um cronograma para o pagamento do

saldo; que o depoente relatou dificuldades de caixa; que GIM

ARGELLO voltou a pressionar o depoente a respeito do saldo;

que Paulo Roxo telefonou também perguntando se tinha "algo"

para o depoente,se poderiair a seu escritório;que pw
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telefonava para o celular ou para o telefone fixo do depoente; que

se compromete a repassar o telefone utilizado por Paulo Roxo e

Valério; que o telefone do depoente é (11) 99114-8407; que falou

com GIM ARGELLO por telefone celular, sendo os números

deste (61) 9963-1414 e no gabinete (61) 3303-1161; que o

deputado Francischini não foi mencionado e era tido pelo

depoente como um inimigo; que isso era pelo fato de

Francischini querer o depoimento do depoente; que Francischini

nunca esteve com o depoente, Léo Pinheiro e GIM ARGELLO

nessas reuniões; que desse saldo dos R$ 3.000.000,00 pagou R$

200.000,00 em espécie a Valério, preposto de GIM ARGELLO;

que esse dinheiro era do próprio depoente; que pagou em duas

parcelas de R$ 100.000,00; que tinha esse dinheiro a partir de

operações pessoais com as empresas Piermonte, Treviso e

Auguri; que com o aprofundamento da Lava Jato cessaram as

conversas com os parlamentares; que é um grande amigo do

Senador Delcídio do Amaral, tendo com ele comentado sobre

esses fatos todos em razão de sua indignação; que citou

basicamente GIM ARGELLO ao Senador Delcídio do Amaral,

não o staff dele; que não mencionou Francischini a Delcídio do

Amaral; que houve ameaça de depor feita por GIM ARGELLO

caso não ocorresse o pagamento da propina; que Paulo Roxo era

uma pessoa educada, não fazendo ameaças, apenas cobranças;

que não esteve com JOSÉ ROBERTO ARRUDA; que se

compromete a buscar anotações em agendas, reservas ~
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passagens aéreas relativas aos contatos envolvendo os fatos ora

narrados; que também se compromete a indicar o nome do

contato da Camargo Correa em Brasília com o qual falou dos

fatos em tela; que não houve menção a doações a serem feitas a

uma paróquia no Distrito Federal; que não houve outras

conversas entre os empreiteiros relacionadas a sua proteção nas

investigações da Petrobras; que o montante de R$ 2.000.000,00

pode ser o de R$ 1.914.200,00 após os impostos, sendo a doação

referida pelo depoente; que as reuniões entre os empreiteiros não

tinham a participação do José Antunes.

Nada mais havendo por hoje, encerra-se o presente depoimento,

iniciado às 13h:34 min e encerrado às 14h21min do dia 14 de

abril de 2016.

. ,,~.~
Wilton Q"oz de Lima
Promotor de Justiça

Pedro rg Costa
Procurador da República

~
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k~
Júlio Gerin de Almeida
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