
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA  FEDERAL  CRIMINAL DE

CURITIBA/PR.

Para  distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5046019-54.2015.4.04.7000

(Representação Criminal),  nº 5047925-79.2015.404.7000 (Inquérito Policial)  e nº

5049557-14.2013.404.7000 (Inquérito Bidone). 

Classificação no EPROC: Sigilo nível 4

Classificação no ÚNICO: Confidencial

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários, no exercício de suas

atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer a

PRISÃO PREVENTIVA de  JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO),  CPF:

078.105.635-72, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I – SÍNTESE: 

Por  meio  de  decisão  proferida  no  dia  10/11/2014,  nos  autos  de  nº

50734751320144047000, ev. 10, esse Juízo decretou a prisão temporária de JOSÉ ADELMÁRIO

PINHEIRO FILHO  (LÉO PINHEIRO),  presidente  da  CONSTRUTORA OAS LTDA.,  haja  vista  a

existência de evidências, naquele momento, de que:

(i) que a OAS participava de um grande Cartel de empreiteiras que operou por

mais  de  uma  década  em desfavor  da  PETROBRAS,  sendo  que  LEO PINHEIRO  era  o
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principal representante da OAS nesse grupo criminoso;

(ii) de  acordo  com  ALBERTO  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO  COSTA,   LEO

PINHEIRO Presidente da OAS, e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, Diretor da

Área Internacional da OAS, seriam os principais responsáveis pelo esquema criminoso na

OAS. 

(iii) sob  a  direção  desses  executivos  empresas  integrantes  do  Grupo  OAS

(CONSTRUTORA OAS,  OAS/SA,  OAS ENGENHARIA E  PARTICIPAÇÕES S/A,  CONSÓRCIO

SEHAB  e  COESA  ENGENHARIA),  efetuaram  a  lavagem  de  dinheiro  sujo  obtido  em

contratos celebrados com a Petrobras e o pagamento de propinas à PAULO ROBERTO

COSTA, por intermédio do operador financeiro ALBERTO YOUSSEF;

(iv) cerca de  R$ 9.189.000,00 teriam sido lavados pelas  referidas empresas do

Grupo OAS por meio da celebração de contratos de consultoria ideologicamente falsos

com as seguintes empresas controladas por esse operador financeiro: RCI, RIGIDEZ e MO

CONSULTORIA;

(v) transações ilícitas  no exterior  entre a  OAS African Investments Limited no

valor,  cada  uma,  de  USD  1.600.000,00,  em  07/05/2013,  11/06/2013  e  10/07/2013,  e

ALBERTO YOUSSEF, por meio da conta em agência do PBK Bank, na Suíça, em nome de

off-shore Santa Thereza Services.

No dia 18/11/2014, nos autos de nº 50734751320144047000, ev. 173, esse Juízo converteu

a referida prisão temporária de LÉO PINHEIRO em prisão preventiva, tendo em vista as fortes

evidências que comprovavam a prática dos crimes do art. 90 da Lei n.º 8.666/1993, do art. 1.º da

Lei nº 9.613/1998, do art. 333 do CP, do art. 317 do CP, do art. 304 c/c art. 299 do CP, por esse

executivo, além das provas que indicavam o seu papel preponderante, enquanto presidente da

CONSTRUTORA OAS, na coordenação desses delitos no âmbito de seu grupo empresarial. 

No  dia  11/12/2014,  o  MPF  formulou  denúncia  em  face  de  LÉO  PINHEIRO e  outros

executivos da OAS, pela prática de crimes de corrupção (art. 317 e 333 do Código Penal), de

lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, inciso V, da Lei n.º 9.613/1998), de crimes de pertinência a

grupo criminoso organizado (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e de uso de documento falso (arts.

299 e 304 do CP), a qual foi recebida por esse Juízo em 15/12/2014. 
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Em 28/04/2015,  contudo,  no curso da instrução dessa ação penal,  por decisão no HC

127.186, o Supremo Tribunal Federal converteu a prisão preventiva de  LÉO PINHEIRO,  assim

como  de outros 8 (oito) executivos processados perante esse Juízo1 e cautelarmente presos na

7ª Fase da Operação Lava Jato, em prisão domiciliar,  impondo também as seguintes  medidas

cautelares alternativas:

a) afastamento da direção e da administração das empresas envolvidas nas investigações,

ficando proibido de ingressar em quaisquer de seus estabelecimentos, e suspensão do

exercício profissional de atividade de natureza empresarial, financeira e econômica;

b) recolhimento domiciliar integral até que demonstre ocupação lícita, quando fará jus ao

recolhimento domiciliar apenas em período noturno e nos dias de folga; 

c) comparecimento quinzenal em juízo, para informar e justificar atividades, com proibição

de mudar de endereço sem autorização;

d) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado;

e) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio;

f) proibição de deixar o país, devendo entregar passaporte em até 48 (quarenta e oito)

horas;

g) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica.

No  voto  do  Exmo.  Min.  Teori  Zavascki,  relator  do  HC  127.186/PR,  pormenorizou  os

motivos  e  fundamentos  pelos  quais  determinava  a  substituição  da  prisão  preventiva  dos

empreiteiros por prisões domiciliares em conjunto com outras medidas cautelares alternativas.

Conforme exposto pelo Min.  relator,  a  prisão cautelar  somente pode ser decretada quando

absolutamente necessária, legitimando-se apenas em “situações em que ela for o único meio

eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312

do Código de Processo Penal”.

Estabeleceu-se, em seguida, as seguintes premissas para verificar a necessidade de prisão

cautelar:  (i)  a prisão preventiva pressupõe a  prova da existência  do crime (materialidade)  e

1 Ricardo Pessoa (UTC),  José Ricardo Nogueira Breghirolli (OAS), Agenor Franklin Magalhães
Medeiros (OAS), Sérgio Cunha Mendes (MENDES JR), Gerson de Mello Almada (ENGEVIX),
Erton  Medeiros  da  Fonseca  (GALVÃO  ENGENHARIA),  João  Ricardo  Auler  (CAMARGO
CORREA) e Mateus Coutinho de Sá Oliveira (OAS).
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indícios suficientes de autoria (pressupostos gerais), somando-se a esse requisito a necessidade

de esteja presente ao menos um dos fundamentos legais para a decretação da medida cautelar:

(a)  a  garantia da ordem pública,  (b)  a  garantia da ordem econômica,  (c)  a  conveniência da

instrução criminal ou (d) a  segurança da aplicação da lei penal; bem como, finalmente, desde

que reste evidenciado que o “encarceramento do acusado é o único modo eficaz para afastar

esse  risco”,  ou  seja,  que  “nenhuma  das  medidas  alternativas  indicadas  no  art.  319  da  lei

processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins”.

Assim, depois de reconhecer estarem presentes os pressupostos gerais do art.  312 do

Código de Processo Penal, o Min. Relator passou a discorrer sobre dada um dos fundamentos

específicos:

(i) no tocante ao risco à aplicação da lei  penal,  entendeu-se que “o decreto

prisional faz menção genérica a todos aqueles investigados que são dirigentes de empreiteiras

envolvidas nos supostos crimes”, ou seja, que faltaria a indicação de atos concretos e específicos

que demonstrassem a efetiva intenção do réu de furtar-se à aplicação da lei penal; 

(ii) no que tange à conveniência da instrução criminal, não obstante tenham sido

mencionados  episódios  em  que  houve  “ameaça  a  testemunhas,  juntada  de  documentação

fraudulenta em juízo e cooptação de agentes públicos”, a posição do Min. Relator foi no sentido

de que, naquele momento, em 28/04/2015, “a instrução criminal foi  praticamente concluída,

tendo sido colhida toda a prova acusatória (interceptações telefônicas,  buscas e apreensões,

perícias  e  oitivas  de  testemunhas),  restando  apenas  a  tomada  de  alguns  depoimentos  de

testemunhas de defesa”, motivo pelo qual a prisão cautelar dos réus para garantia da instrução

havia exaurido sua finalidade;

(iii) em relação à necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública, “ante

a gravidade dos crimes imputados, a necessidade de  resgatar a confiança da sociedade no

regular funcionamento das instituições´ e o receio de reiteração delitiva, mencionou o relator

que  “a  sociedade  saberá  também  compreender  que  a  credibilidade  das  instituições,

especialmente do Poder Judiciário, somente se fortalecerá na exata medida em que for capaz de

manter o regime de estrito cumprimento da lei, seja na apuração e no julgamento desses graves

delitos, seja na preservação dos princípios constitucionais da presunção de inocência, do direito

a ampla defesa e do devido processo legal, no âmbito dos quais se insere também o da vedação
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de prisões provisórias fora dos estritos casos autorizados pelo legislador”.

Finalmente, posicionou-se o Min. Relator acerca a substituição das prisões por medidas

cautelares diversas nos seguintes termos:

[…] A propósito, além de ser hoje bem diferente, se comparada com a de novembro de

2014,  a  situação  processual  da  causa,  é  importante  considerar  ainda  as  seguintes  e

relevantes circunstâncias: (a) os fatos imputados teriam ocorrido entre o ano de 2006 e o

início de 2014; (b) a segregação preventiva do paciente perdura por aproximadamente 6

(seis) meses; (c) as empresas controladas pelo paciente estão impedidas de contratar com

a Petrobras; e  (d) houve o afastamento formal do paciente da direção dessas empresas,

com  o  consequente  afastamento  do  exercício  de  atividades  empresariais.  O  quadro

demonstra  que  os  riscos  apresentados,  tanto  no  tocante  à  conveniência  da  instrução

criminal,  quanto à  garantia  da  ordem pública,  foram consideravelmente  reduzidos,  se

comparados aos indicados no decreto de prisão preventiva. Essa substancial alteração do

estado de fato permite viabilizar, por força de lei (art. 282, § 6°, do Código de Processo

Penal), a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares diversas que se

mostrem suficientes para prevenir eventuais perigos residuais que porventura subsistam. E

se essa substituição é possível, sua adoção passa a ser um dever do magistrado[…].

Se o quadro probatório que norteou o julgamento do HC 127.186/PR em 28/04/2015

recomendava,  conforme exposto pelo  Exmo.  Min.  Relator  Teori  Zavascki,  a  substituição das

prisões cautelares dos 9 (nove) empreiteiros presos cautelarmente na 7ª fase da Operação Lava

Jato por medidas cautelares alternativas, tem-se hoje especificamente no que diz respeito ao

réu LÉO PINHEIRO, sócio e ex-presidente da OAS, as circunstâncias atuais recomendam

justamento o contrário.

Com  efeito,  nos  dez  meses  que  sucederam  a  soltura  de  LÉO  PINHEIRO,  o  quadro

probatório alterou-se profundamente e hoje denota que a decretação de sua prisão cautelar é

absolutamente  necessária  (a)  para  a  garantia  da  ordem  pública,  (b)  por  conveniência  da

instrução criminal e, ainda, (c) para a segurança da aplicação da lei penal. 
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Verificou-se, em suma, que:

(a) os crimes licitatórios, de corrupção, cartel e lavagem de dinheiro praticados pela OAS,

sob a coordenação de  LÉO PINHEIRO, em muito superaram aquele quadro que se colocava

entre 18/11/2014 e 28/04/2015, período entre a decretação da prisão desse executivo  e a sua

substituição;

(b) o grau de participação, controle e ingerência de LÉO PINHEIRO nesses delitos é muito

maior do que se imaginava à época;

(c)  os  crimes  praticados  pela  OAS,  sob  a  coordenação  de  LÉO  PINHEIRO,  não  se

circunscreveram no período compreendido entre o ano de 2006 e o início de 2014, estendendo-

se, pelo menos, até janeiro de 2016;

(d) os  crimes  praticados  pela  OAS,  sob  a  coordenação  de  LÉO  PINHEIRO,  não  se

limitaram a contratos na PETROBRAS, havendo fortes indicativos de que esse grupo empresarial

também praticou delitos em contratações públicas de outros órgãos no território nacional e

também no exterior;

(e) LÉO PINHEIRO gestionou a obstrução de investigações sobre fatos relacionados à

PETROBRAS e a OAS no Congresso Nacional, mediante o pagamento dissimulado de propinas

ao então Senador GIM ARGELLO, para que não fosse alvo de investigações na CPI do Senado

Federal  e  na  CPMI  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado Federal  que  se  instalaram no

parlamento para apuração de fatos relacionados a PETROBAS.

(f) a OAS, sob a coordenação de  LÉO PINHEIRO,  lançou mão aos serviços de diversos

outros profissionais do ramo da lavagem de capitais ou operadores financeiros.

Doravante, detalha-se alguns fatos que demonstram a necessidade da custódia cautelar

de LEO PINHEIRO:

II –  LAVAGEM DE ATIVOS POR MEIO DOS OPERADORES FINANCEIROS DE PESSOAS

JURÍDICAS ROBERTO TROMBETA, RODRIGO MORALES E MARIO GOES:

Após a celebração de acordo de colaboração premiada com os investigados  ROBERTO
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TROMBETA  e  RODRIGO MORALES,  foi revelado por eles e documentalmente comprovado2,

que o  GRUPO OAS providenciou a lavagem no território nacional, mediante a celebração de

contratos  ideologicamente  falsos  com  as  empresas  MRTR  GESTÃO  EMPRESARIAL  LTDA.,

MANWIN SERV. PARC. E ASSESSORIA LTDA., SINTESYS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.,

MORALES DE PAULA ADV. ASSOCIADOS, de cerca de R$ 28 milhões de reais.

Para tanto foram utilizados CNPJ´s e recursos oriundos de diversas empresas do GRUPO

OAS, conforme revelam os contratos fraudulentos abaixo elencados:

2 Termos de depoimento nº 01 de Roberto Trombeta e Termo de depoimento nº 01 de Rodrigo Morales – OUT2 e 
OUT3.
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Conforme  se  depreende  dos  objetos  dos  contratos  acima  referidos  –  que  vão  desde

projetos da Petrobras, a projetos de linhas do Metro de São Paulo e a construção do Estádio

Fonte  Nova  (obra  da  COPA)  –  e  das  próprias  identidades  das  contratantes  –  por  vezes

Consórcios  especificamente  constituídos  para  desenvolver  obras  públicas,  a  exemplo  do

Consórcio Novo CEMPES (que será melhor analisado abaixo) e do Consórcio Saneamento Alto

Tiete  –,  há  fortes  indicativos  de  que  a  OAS não  apenas  praticou  crimes  e  lavou  recursos

oriundos da PETROBRAS, mas também recursos decorrentes de outras obras públicas para as

quais foi contratada.

Os  operadores  financeiros  ROBERTO  TROMBETA  e  RODRIGO  MORALES,  também
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revelaram3, terem efetuado a lavagem de ativos de pessoas jurídicas do GRUPO OAS sediadas

no exterior.

A OAS PERU, por exemplo, a partir de uma serie de operações estruturadas de lavagem

de capitais, providenciou o repasse de cerca de USD 6 milhões para uma conta aberta no Banco

PBA, em Andorra,  em nome da  offshore  KINGSFIELD CONSULTING CORP, constituída pelos

referidos operadores.

A OAS EQUADOR, por sua vez, lavou cerca de USD 9 milhões também por intermédio da

realização de operações estruturadas no exterior até que o valor fosse aportado em conta no

Banco PBA, em Andorra, em nome da offshore KINGSFIELD CONSULTING CORP. 

Dos  aproximadamente  USD  15  milhões  remetidos  pela  OAS a  conta  da  offshore

KINGSFIELD CONSULTING CORP,  cerca  de  USD 7  milhões  foram transferidos  para  contas

indicadas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF na Suiça. 

Além desses negócios ilícitos da OAS no exterior, os operadores ROBERTO TROMBETA e

RODRIGO MORALES  também revelaram operação de lavagem de capitais  desenvolvida em

favor da OAS AFRICAN INVESTMENTS LIMITED.,  no valor de  USD 1,5 milhão, em julho de

2014.

Outro operador  financeiro  ao qual  a  OAS lançou  mão para  viabilizar  a  corrupção  de

funcionários públicos e a lavagem de ativos ilícitos foi  MARIO FREDERICO DE MENDONÇA

GOES. 

MARIO GOES celebrou acordo de colaboração premiada como MPF e revelou que4: 

[…] no tocante ao ANEXO 06 – OAS, afirma que o seu primeiro contato com a OAS foi

junto  AGENOR MEDEIROS, a quem foi apresentado por volta do ano de 2003 por LUIS

FRANCISCO  visando  a  elaboração  de  um  projeto  de  estaleiros;  QUE,  houve  algumas

tratativas  acerca  do  assunto,  todavia  o  mesmo  não  foi  levado  adiante;  QUE,

posteriormente, por volta do ano de 2006, já quanto em curso o esquema promovido por

PEDRO BARUSCO o declarante foi instado a contatar a OAS visando o recebimento de

valores relacionados a uma obra do CENPES da PETROBRAS, a qual era executada pelo

consorcio formado por OAS,  CARIOCA,  CONSTRUCAP,  CONSTRUBASE e SCHAIN;  QUE,

3 Termos de depoimento nº 02 de Roberto Trombeta e Termo de depoimento nº 02 de Rodrigo Morales – OUT4 e 
OUT5.

4 Termo de depoimento nº 05 – Mário Frederico de Mendonça Goes – OUT6.
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querendo evitar maior exposição acerca desse assunto o qual tinha por delicado, disse

que gostaria de tratar apenas com AGENOR MEDEIROS, a quem já conhecia;  QUE, essa

proposta foi aceita, sendo que os contatos eram feitos por telefone e marcados encontros

pessoais para tratar do assunto; QUE, esses encontros eram feitos junto ao escritório da

OAS na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro; QUE, AGENOR era organizado e possuía

uma  planilha  com  as  disponibilidades  a  serem  repassadas  ao  declarante;  QUE,  os

pagamentos foram feitos em espécie e por meio da corretora AD VALOR de MIGUEL JULIO

LOPES;  QUE, não tem ideia do montante pago pela OAS observando que a OAS pagava

em nome do consorcio, e inclusive intermediava os pagamentos que eram realizados pelas

outras  empresas  (CARIOCA,  CONSTRUCAP,  CONSTRUBASE  e  SCHAIN),  recordando  o

declarante desse fato pois teve de pedir a MIGUEL que acionasse os contatos dele em São

Paulo  a  fim  de  receber  valor  em espécie  das  empresas  que  possuíam  sede  lá;  QUE,

posteriormente  a  CARIOCA  solicitou  realizar  os  pagamentos  diretamente  e,  como

conhecia  um  dos  dirigentes  em nome  LUIS  FERNANDO  DOS  SANTOS  REIS  ,  acabou

aceitando a proposta;  QUE, essa empresa realizou outros pagamentos a título de propina

a PEDRO BARUSCO, conforme será detalhado em anexo próprio; QUE, recorda-se de ter

sido avisado por  BARUSCO,  ainda no decorrer  do projeto do  CENPES de  que  a  OAS

pretendia  fazer  mais  dois  pagamentos,  todavia  exigiu  fossem  feitos  contratos  com  a

RIOMARINE;  QUE, foram celebrados contratos relacionados ao projeto GASAM (Urucu-

Coari)  no  valor  de  R$ 7,5  milhões  em 04/01/2008  e  a  um aditivo  no  projeto  PILAR-

IPOJUCA no valor de R$ 2,7 milhões em 07/01/2010, observando que o ultimo não consta

da planilha de PEDRO BARUSCO;  QUE,  essas  informações aparecem nos  relatórios  da

Policia Federal acerca do material aprendido na empresa RIOMARINE;  QUE, no tocante a

esses contratos não foi prestado nenhum tipo de serviço, embora estivesse capacitado a

tanto; QUE, perguntado se a realização de pagamentos ilícitos a PEDRO BARUSCO teria

sido decorrente de uma iniciativa pessoal de AGENOR MEDEIROS responde que não, na

sua opinião seria algo ligado aos interesses da empresa; QUE, perguntado se AGENOR

possuía autonomia para autorizar esses pagamentos ou se precisaria de alguma chancela

superior na empresa, diz não saber, embora observe que o posto ocupado por AGENOR

fosse elevado na estrutura da OAS;  QUE, acrescenta ainda ter mantido contato com a
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pessoa de ADELMARIO PINHEIRO, conhecido por LEO PINHEIRO, todavia os contatos se

restringiram a ambientes sociais, não sendo tratados de negócios nessas oportunidades;

QUE, perguntado se LEO PINHEIRO possuía contato com PEDRO BARUSCO diz acreditar

que sim, pois BARUSCO comentou ter se encontrado com ele algumas vezes […].

Por fim, de forma a atestar o papel preponderante e absolutamente centralizador de LEO

PINHEIRO na coordenação da prática reiterada, sistemática e habitual de variados ilícitos em

favor da OAS, cite-se as seguintes mensagens que foram apreendidas em seus celulares:

III  –   OBSTRUÇÃO  DE  INVESTIGAÇÕES  NAS  COMISSÕES  PARLAMENTARES  DE

INQUÉRITO INSTALADAS NO CONGRESSO NACIONAL:

Na 7a fase da Operação Lava Jato foram objeto de apreensão dois celulares pertencentes

a LEO PINHEIRO, os quais continham várias mensagens de texto relacionadas a fatos aparente-

mente ilícitos.

Entre os fluxos de mensagens, destaca-se a temática relacionada à obstrução das inves-

tigações levadas a efeito por Comissões Parlamentares de Inquérito mediante pagamento

de propina ao então Senador GIM ARGELLO.5

O intuito do pagamento das propinas era obstruir a Comissão Parlamentar de Inquérito

no Senado Federal (criada a partir do Requerimento nº 302/2014 e instalada em 14 de maio de

2014) e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Senado Federal e Câmara dos De-

putados: (criada pelo Requerimento nº 02/2014 e instalada em 28 de maio de 2014) .  Nessas

comissões, GIM ARGELLO ocupava posição de destaque, e em virtude das vantagens indevidas

auferidas, atendeu os interesses dos corruptores, entre eles o representado LEO PINHEIRO, e

com isso não os convocou para prestarem esclarecimentos no Congresso Nacional.

5 OUT7 – Informação nº 050/2016 – GT LAVA JATO/DRCOR/SR/SPF/PR.
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Sobre esses fatos, RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO, Presidente e Diretor da UTC,

respectivamente, celebraram acordo de colaboração premiada como o MPF, e relataram que no

contexto das CPI's instaladas no parlamento federal para apurar fatos relacionados a Petrobras

efetuou o pagamento de propinas para GIM ARGELLO com intuito de embaraçar as investiga-

ções.

No contexto de oferecimento e promessa de pagamento de vantagens indevidas, no dia

24/04/2014, LEO PINHEIRO determina a  MARCOS RAMALHO, Secretário-Executivo da OAS,

que anotasse na agenda daquele uma reunião com o então Senador GIM ARGELLO, para o dia

25 de abril de 2014 (sexta-feira):

Nesse  dia  25/04/2014,  por  volta  do horário  designado para  o  encontro de  LEO PI-

NHEIRO com GIM ARGELLO, a quebra do sigilo telefônico apontou duas ligações entre os in-

terlocutores:

Dentre os diálogos colhidos, há também um fluxo de mensagens entre LEO PINHEIRO,

titular do terminal (11) 98149-1952, e ROBERTO ZARDI FERREIRA (ROBERTO ZARDI), Diretor
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de Relações Institucionais da OAS, com conteúdo ilícito relacionado ao então Senador GIM AR-

GELLO. Participa ainda deste contexto das mensagens relacionadas a GIM ARGELLO, o Diretor

Administrativo da OAS DILSON PAIVA. 

Em um primeiro diálogo, LEO PINHEIRO e ROBERTO ZARDI tratam de assuntos relacio-

nados a Comissão Parlamentar de Inquérito da PETROBRAS do Senado Federal,  a qual foi

instalada em 14 de maio de 2014, como exposto ao norte6. 

Ainda em 14 de maio de 2014, ou seja, no dia da instalação da referida comissão parla-

mentar, LEO PINHEIRO trata claramente de propinas com DILSON PAIVA e ROBERTO ZARDI

destinadas a GIM ARGELLO, alcunhado de “Alcoólico7”. A vantagem indevida teve como centro

de custo a obra da RNEST da PETROBRAS.

Primeiramente, LEO PINHEIRO diz ao Diretor Administrativo DILSON PAIVA que deveria

ser paga a vantagem indevida de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para GIM

ARGELLO, fazendo menção ao “Projeto: Alcoólico”, e que tais valores deveriam ser depositados

na conta da denominada PARÓQUIA SÃO PEDRO. A mensagem foi também encaminhada para

ROBERTO ZARDI, Diretor de Relações Institucionais, às 14:55 hs do dia 14 de maio de 2014.

6  No dia 14 de maio de 2014 foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal,
criada  a  partir  do Requerimento  nº  302/2014.  Em 22  de  dezembro  de  2014,  o  Senador  GIM
ARGELLO,  no  exercício  da  presidência  da  CPI,  comunica  à  Presidência  do  Senado  Federal  o
encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.

7 Como notório, a alcunha deriva-se da bebida alcoólica GIM. 
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Para deixar claro para os interlocutores que o denominado “Projeto: Alcoólico” se referia

ao Senador GIM ARGELLO, logo após a mensagem acima, às 14:56 hs, LEO PINHEIRO questi-

ona a ROBERTO ZARDI se “ainda continua tomando GIM”. Para demonstrar que a mensagem ci-

frada foi captada, ROBERTO ZARDI responde: “Tomei naquele dia, e gosto”.

Dois dias após, ou seja, em 16 de maio de 2014, LEO PINHEIRO e GIM ARGELLO se fa-

lam por telefone às 12:27 horas e às 17:27 horas, consoante dados da quebra de sigilo tele-

fônico.
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Nessas ligações, provavelmente GIM ARGELLO cobrou de LEO PINHEIRO o depósito da

propina acertada. Por volta das 20:00 horas deste dia 16/05/2014, preocupado com o adim-

plemento do acordado,  LEO PINHEIRO  pergunta a DILSON PAIVA se foi efetivado o paga-

mento destinado a GIM ARGELLO.

Como o pagamento seria realizado com intermediação da denominada “PARÓQUIA SÃO

PEDRO”,  DILSON PAIVA diz que embora o pagamento não tivesse ainda sido realizado,  RO-

BERTO ZARDI iria “procurar o padre pessoalmente”, o que sugere uma conversa pessoal com

GIM ARGELLO.  Aponte-se que  ROBERTO ZARDI,  Diretor de Relações Institucionais da OAS,

exerce suas funções institucionais em Brasília/DF8.

Neste contexto, em consonância com o relatado nas conversas com DILSON PAIVA, no

dia 20 de maio de 2014, ROBERTO ZARDI faz contato telefônico com GIM ARGELLO para tra-

tar dos assuntos relacionados à propina da OAS, dissimuladas por meio de pagamento à PARÓ-

QUIA SÃO PEDRO:

8 http://www.prolancer.com.br/files/uploadResources/0000132347/portfolioFiles/thumb_OASVocy.pdf
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Já no dia 21 de maio de 2014, ROBERTO ZARDI encaminha mensagem de texto a LEO

PINHEIRO, confirmando que GIM ARGELLO recebeu a propina repassada pela OAS:

A propósito, no dia 23 de maio de 2014, ROBERTO ZARDI, Diretor de Relações Instituci-

onais da OAS, faz novo contato telefônico com GIM ARGELLO:

Em corroboração ao contexto fático acima delineado, a quebra fiscal da CONTRUTORA

OAS deferida por esse juízo, revela que a empresa, conforme informado pela Receita Federal,

declarou o pagamento no valor de R$ 350 mil reais, efetivado em 19 de maio de 2014, para a

PAROQUIA SÃO PEDRO. Para ocultar e dissimular a natureza da transferência para a  PARO-

QUIA SÃO PEDRO, a CONSTRUORA OAS contabilizou que a despesa efetuada para a igreja era

relacionada a fornecedor (“serviço contratado de terceiro”): 
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As tratativas para pagamento de propinas destinadas a GIM ARGELLO não se encerraram

por aí. Na época dos fatos, o que não é diferente de hoje, eram diárias as notícias envolvendo a

denominada Operação Lava Jato.

Diante disso, a par de instalada à época uma Comissão Parlamentar de Inquérito do

Senado Federal para apurar irregularidades da  PETROBRAS,  a  Câmara dos Deputados não

queria ficar alijada das investigações. Diante desse fato, e como exposto alhures, foi criada a Co-

missão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Senado Federal e da Câmara dos Depu-

tados, instalada no dia 28 de maio de 2014. 

Nessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,  GIM ARGELLO ocupou a função de

Vice-presidente, e, portanto, para barrar as investigações, empreiteiros novamente cooptaram o

parlamentar.

Nesse contexto, poucos dias antes da instalação da CPMI, em 17 de maio de 2014, LEO

PINHEIRO e ROBERTO ZARDI já conversavam sobre a referida comissão parlamentar mista:
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Instalada de fato a  CPMI,  LEO PINHEIRO faz interlocução com OTAVIO MARQUES DE

AZEVEDO (OTAVIO AZEVEDO), presidente do Grupo ANDRADE GUTIERREZ, titular do termi-

nal (21) 98813-0207. Em uma das conversas, notadamente no dia 10 de junho de 2014, os in-

terlocutores  tratam  de  um  agendamento  de  encontro  com  o  Alcoólico.  Interessante  que

OTAVIO AZEVEDO, com dificuldade de identificar a alcunha, foi lembrado por LEO PINHEIRO

que Alcoólico era GIM ARGELLO: “Já falamos é o G.”
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Em 21 de junho de 2014 (sábado), tanto RICARDO PESSOA, Presidente da UTC ENGE-

NHARIA, quanto LEO PINHEIRO fizeram conatos telefônicos com GIM ARGELLO no início da

tarde. 

No dia 24 de junho de 2014, LEO PINHEIRO faz nova ligação a GIM ARGELLO:

Nesse mesmo dia (24/06) e em 25 de junho de 2014 houve troca de diversas mensa-

gens entre LEO PINHEIRO e RICARDO PESSOA, nas quais se extrai uma intensa preocupação

com o desenrolar dos trabalhos da CPMI da PETROBRAS. 

As mensagens revelam uma forte articulação entre  RICARDO PESSOA da  UTC ENGE-

NHARIA, titular do terminal (11) 98193-5760, e LEO PINHEIRO com intuito de unirem forças

com outros empreiteiros alvos da Operação Lava Jato na aproximação junto a GIM ARGELLO.

Nas mensagens, identificam-se possíveis contatos com DARIO GALVÃO (alcunhado de DARIO)

da GALVAO ENGENHARIA, e MARCIO FARIA (alcunhado de M e MARCIO) da ODEBRECHT. 
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Posteriormente, já em 01 de julho de 2014, MARCOS RAMALHO, Secretário-Executivo

da OAS, diz a LEO PINHEIRO que GIM ARGELLO o procurava:

No  dia 15 de julho de 2014, ROBERTO ZARDI  fez contato telefônico com GIM AR-

GELLO:

Em 05 de setembro de 2014, o então Vice-Presidente da CPMI, GIM ARGELLO, faz uma

ligação com LEO PINHEIRO. Em 08 de setembro de 2014, as partes se falam por mais duas ve-

zes, sendo que em uma delas,  GIM ARGELLO  liga para  LEO PINHEIRO  e a ligação dura um

pouco mais de 9 (nove) minutos:
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No dia  30 de setembro de 2014,  constata-se um fluxo de mensagens entre  LEO PI-

NHEIRO e GUSTAVO ROCHA, Presidente da INVEPAR, empresa do Grupo OAS. Na mensagem,

LEO PINHEIRO solicita que o interlocutor faça contato com o representado GIM ARGELLO. 

Na sequência, GUSTAVO ROCHA confirma que fez contato com GIM ARGELLO, o qual

informa que posteriormente retornaria “com próximos passos” para o então Presidente da CPMI

da PETROBRAS.

Em 05 de agosto de 2014, LEO PINHEIRO, ainda preocupado com os rumos da CPMI,

faz contato com OTÁVIO MARQUES da ANDRADE GUTIERREZ, com a solicitação de que este

procure GIM ARGELLO, pois estava com “preocupado com as reações intempestivas.”
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Após a 16ª reunião da CPMI, ocorrida em 05 de novembro de 2014, que atendeu aos

interesses dos empreiteiros, como narrado ao norte, LEO PINHEIRO faz uma reunião com GIM

ARGELLO, no dia 07 de novembro de 2014, realizada na sede da OAB/SP, às 16:00 horas:

Por fim, em 12 de novembro de 2014, após a 16ª reunião da CPMI ocorrida em 05 de

novembro de 2014,  LEO PINHEIRO marca encontro com GIM ARGELLO na sede da CONS-

TRUTORA OAS9: 

Os fatos narrados acima, assim como os elementos de prova apresentados, corroboram,

por meio de fonte independente, as colaborações premiadas de RICARDO PESSOA e WALMIR

PINHEIRO.

9 https://www.hagah.com.br/construtora-oas-ltda-angelica-2346
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Fica corroborado, portanto, que as investigações levadas a efeito pelas comissões parla-

mentares de inquérito, que investigavam fatos relacionados à denominada Operação Lava Jato

no Congresso Nacional, foram desvirtuadas de sua finalidade e obstruídas por meio de paga-

mento de vantagens indevidas por  LEO PINHEIRO,  ROBERTO ZARDI e DILSON PAIVA,  Presi-

dente e Diretores do Grupo OAS, ao então Senador GIM ARGELLO.

IV – DA PRISÃO PREVENTIVA:

Com efeito, diante dos fatos acima apontados, tem-se que é imprescindível decretação da

prisão preventiva do representado  LEO PINHEIRO  para  a  garantia da ordem pública e por

conveniência da instrução criminal. 

As evidências revelam que LEO PINHEIRO, já condenado por esse juízo na ação penal nº

5083376-05.2014.4.04.7000, é um criminoso habitual e, concretamente, seus delitos não ficaram

circunscritos àqueles objeto da referida ação penal. 

Ou seja, apurou-se, com boa prova de materialidade,  que LEO PINHEIRO reiteradamente

pratica graves crimes de corrupção e lavagem de ativos em largo espectro. Pontue-se, que a

lavagem de ativos de aproximadamente R$ 28 milhões de reais com a celebração de contratos

ideologicamente falsos como revelado pelos colaboradores ROBERTO TROMBETA e RODRIGO

MORALES envolveu obras da PETROBRAS, bem como projetos de linhas do Metro de São Paulo

e a construção do Estádio Fonte Nova (obra da COPA). Além disso, há evidências, segundo os

colaboradores,  de  lavagem  transnacional  envolvendo  empresas  do  Grupo  OAS no  exterior.

Soma-se a isso,  atos de lavagem com a utilização dos serviços de  MARIO GOES,  operador

financeiro, na obra do CEPNES da PETROBRAS, executada por um consórcio de empresas, do

qual a  OAS era integrante. O escárnio com as instituições da República se exaspera também

pelos pagamentos de propina, articulado pelo representado LEO PINHEIRO, já no calor da Lava

Jato,  destinadas  ao então Senador GIM ARGELLO.  O objetivo desta  propina  era  sufocar  e

embaraçar as investigações de Comissões Parlamentares de Inquérito instaladas no Congresso

Nacional relacionadas às irregularidades na PETROBRAS.  Aliás, as mensagens de texto colhidos

dos celulares apreendidos na 7ª fase de Lava Jato, a cada análise da PF, revelam a prática de um
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sem número de delitos por parte de  LEO PINHEIRO,  inclusive relacionados à cooptação de

autoridades públicas.

Diante  desse  quadro,  e  como  dito  anteriormente,  alteradas  as  premissas,  inclusive

probatórias, que nortearam o julgamento do HC 127.186/PR em 28/04/2015, impõe-se a prisão

preventiva de LEO PINHEIRO para assegurar a ordem pública. 

Tal como assinalado por esse juízo em decisões anteriores10,  diante de um quadro de

“corrupção é 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

fraudes a licitações, corrupção e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal

(art. 312 do CPP)”.

Também afigura-se inegável o risco à instrução criminal, caso o representado não

seja  preso  preventivamente. Isto  porque,  LEO PINHEIRO, potencialmente  e  concretamente,

pode adotar meios para interferir e obstruir as investigações e a instrução criminal, ressaltando

que nem o avanço da Operação Lava Jato impediu que este cooptasse o então Senador  GIM

ARGELLO, mediante pagamento de propinas dissimulada. Aliás, nem mesmo o afastamento do

representado da CONSTRUTORA OAS abala a necessidade da prisão cautelar, pois o alto poder

econômico  e  o  grau  de  relacionamento  do  representado  com  autoridades,  revelados

publicamente em mensagens de seus celulares, potencializa o risco de captura do Estado pelo

representado. Não  se  trata  de  especular,  porque  o  fenômeno  da  captura  é  retratado

amplamente  pela  doutrina  nacional  e  internacional  que  trata  da  manifestação  moderna  da

corrupção. 

Nestes  termos,  dado  o  concreto  risco  de  interferência  na  instrução  criminal,  é

impositiva a prisão preventiva do representado LEO PINHEIRO..

Assim, por estarem presentes os requisitos e fundamentos para a prisão preventiva,

não há medidas cautelares diversas da prisão suficientes para resguardar a ordem pública e a

instrução criminal.

10 Ex vi, autos  5044088-16.2015.4.04.7000/PR, Ev. 4, Despadec 1.
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Isto  posto,  diante  da  alteração  do  quadro  fático  e  probatório  que  balizou  o

julgamento do  C 127.186/PR-STF,  requer  o MPF seja  decretada a  prisão preventiva de  LEO

PINHEIRO para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Curitiba, 18 de março de 2016.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República
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