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A. RELATÓRIO

Trata-se de processo criminal iniciado por denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL contra JORGE AFONSO ARGELLO (“GIM ARGELLO”), JORGE AFONSO ARGELLO

JUNIOR,  PAULO CÉSAR ROXO RAMOS (“PAULO ROXO”),  VALÉRIO NEVES  CAMPOS (“VALÉRIO

NEVES”),  JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO  FILHO  (“LÉO  PINHEIRO”),  ROBERTO  ZARDI  FERREIRA

(“ROBERTO ZARDI”), DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO (“DILSON PAIVA”), RICARDO RIBEIRO

PESSOA (“RICARDO PESSOA”), WALMIR PINHEIRO SANTANA (“WALMIR SANTANA”),  MARCELO

BAHIA ODEBRECHT (“MARCELO ODEBRECHT”) e CLAUDIO MELO FILHO (“CLAUDO MELO”).

Primeiramente, a peça acusatória, em  continuidade das investigações1,  tem por

1 A denúncia (evento 1) decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes autos, relacionados
ao  presente  feito:  5049597-93.2013.404.7000  (Interceptaçao  telefonica  e  telematica  específica  de  YOUSSEF,
distribuído  por  dependência  em  08/11/2013);  5027775-48.2013.404.7000  (Quebra  de  sigilo  bancario  de  MO
CONSULTORIA E  LAUDOS ESTATISTICOS  LTDA,  WALDOMIRO  DE OLIVEIRA,  EDILSON  FERNANDES
RIBEIRO,  MARCELO DE JESUS CIRQUEIRA);  5007992-36.2014.404.7000  (Quebra  de  sigilo  bancario  e  fiscal
(GFD  INVESTIMENTOS,  LABOGEN  QUIMICA  FINA,  INDUSTRIA  DE  MEDICAMENTOS  LABOGEN,
PIROQUIMICA COMERCIAL, KFC HIDROSSEMEADURA, EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI SOFTWARE, RMV &
CVV  CONSULTORIA  EM  INFORMATICA,  HMAR  CONSULTORIA  EM  INFORMATICA,  MALGA
ENGENHARIA LTDA,  COMPANHIA GRACA ARANHA RJ  PARTICIPACOES SA e  BOSRED SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA);  5001446-62.2014.404.7000  (Pedido de busca e apreensao/prisao principal  -  OPERACAO
BIDONE);  5014901-94.2014.404.7000  (Pedido  de  prisao  preventiva  e  novas  buscas  -  OPERACAO BIDONE  2);
5021466-74.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensao/conduçao coercitiva - OPERACAO BIDONE 3),  5010109-
97.2014.404.7000  (Pedido desmembramento);  5073475-13.2014.404.7000 (em que deferidas as buscas e apreensões
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objeto o oferecimento e pagamento de propina por parte de empreiteiros já investigados por esta

Operação Lava Jato, ao ex-Senador JORGE AFONSO ARGELLO (GIM ARGELLO) com o intuito de

obstruir os trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito instaladas no Congresso Nacional

para apurar fatos relativos ao pagamento de propina na PETROBRAS.

Após a prisão de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF por esse juízo da

13ª  Vara  Federal  de  Curitiba/PR,  as  empresas  cartelizadas  se  preocuparam  em  evitar  que  o

esquema criminoso da PETROBRAS fosse descoberto pelas CPIs. Assim, executivos da OAS, TOYO

SETAL, UTC Engenharia e ODEBRECHT se aliaram para buscar junto ao ex-Senador GIM ARGELLO,

proteção contra medidas que pudessem ser tomadas nas Comissões Parlamentares de Inquérito.

Em contrapartida, GIM ARGELLO, ciente da posição e influência que tinha nas Comissões, já que

integrante da CPI do Senado e Vice-Presidente da CPMI Mista, solicitou a executivos da ANDRADE

GUTIERREZ e ENGEVIX e, exigiu de executivos da CAMARGO CORRÊA, o pagamento de valores

para tomar providências e blindar a convocação de tais executivos para prestar esclarecimentos

perante as Comissões. 

Para  tanto,  LEO  PINHEIRO, Presidente  da  Construtora  OAS,  liderou  a

aproximação junto a GIM ARGELLO e entrou em contato com os demais executivos para facilitar a

comunicação destes com o ex-Senador. 

Em sua colaboração premiada,  RICARDO PESSOA,  Presidente da UTC,  relatou

que a imprensa divulgou muitas notícias sobre a possibilidade de convocação de representantes de

empresas que atuavam na Petrobras para prestarem esclarecimentos no âmbito das Comissões

Parlamentares de Inquérito no Congresso Nacional. Diante disso, para evitar a exposição pública e

a própria descoberta dos fatos referentes ao esquema de pagamento de propina no âmbito da

Petrobras, o colaborador, assim como os demais empreiteiros, procuraram adotar medidas para

impedir  suas  respectivas  convocações  pelas  CPIs  da  Petrobras,  o  que  se  concretizou  com  os

pagamentos de propinas para GIM ARGELLO. 

A  colaboração  premiada  de  RICARDO  PESSOA foi  objeto  de  homologação

sobre as empreiteiras e outros criminosos); 5028308-36.2015.404.7000 (busca e apreensão ANGRA3)
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perante  o  Supremo Tribunal  Federal,  o  qual,  diante  da  conexão  destes  fatos  relacionados  às

Comissões Parlamentares de Inquérito da PETROBRAS com as investigações e ações penais em

curso na 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou a remessa dos autos a esse juízo2.

Em síntese,  visando influir  nas  comissões  parlamentares  e  evitar  convocações

para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional, LÉO PINHEIRO, DILSON PAIVA e ROBERTO

ZARDI,  executivos  da OAS,  Julio Camargo e Augusto Mendonça3,  executivos  da  TOYO SETAL,

RICARDO  PESSOA e  WALMIR  PINHEIRO  SANTANA,  executivos  da  UTC  e  MARCELO

ODEBRECHT e CLAUDIO MELO FILHO,  executivos da  ODEBRECHT,  ofereceram e prometeram

vantagem  indevida  a  GIM  ARGELLO,  no  valor  de  R$5.000.000,00  (cinco  milhões)  para  cada

empresa. Para concretizar tal ato, GIM ARGELLO, JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO e VALÉRIO

NEVES solicitaram  e  aceitaram  promessa  de  vantagem  indevida  de  LÉO  PINHEIRO,  DILSON

PAIVA e  ROBERTO ZARDI,  executivos da OAS e de Julio Camargo, com anuência de Augusto

Mendonça, executivos da  TOYO SETAL.  Ademais,  GIM ARGELLO,  JORGE ARGELLO JR.,  PAULO

ROXO e VALÉRIO NEVES, com auxílio de LÉO PINHEIRO e Julio Camargo, solicitaram e aceitaram

e receberam promessa de vantagem indevida no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)

de  RICARDO  PESSOA e  WALMIR  PINHEIRO  SANTANA,  executivos  da  UTC.  No  caso  da

ODEBRECHT,  GIM ARGELLO solicitou e aceitou promessa de vantagem indevida no valor de R$

200.000,00 (duzentos mil reais) de CLAUDIO MELO FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT. Para

os mesmos fins,  GIM ARGELLO,  com auxílio de LEO PINHEIRO,  solicitou vantagem indevida no

importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, executivo

da ANDRADE GUTIERREZ. Porém, a empresa não efetuou o pagamento da propina solicitada. Em

outra ocasião, GIM ARGELLO, JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES, com auxílio

de  LÉO PINHEIRO e Julio Camargo, solicitaram vantagem indevida no valor de R$ 5.000.000,00

(cinco milhões de reais) de JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, executivo da ENGEVIX. 

2 Autos 50460195420154047000, Evento 1-Pet 10, págs. 55-60.
3 Embora descrita  e narrada a prática  do delito,  o MPF deixa de imputar nesta denúncia o fato criminoso em  relação a JULIO

CAMARGO e AUGUSTO MENDONÇA por força dos acordos de colaboração que firmaram com o MPF  e por já ter
sido atingido o montante de pena de 15 anos ali ajustado. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto foi condenado nos
autos  5012331-04.2015.4.04.7000  a  pena  de  16  anos  e  8  meses  de  reclusão,  com  trânsito  em  julgado  em
13/10/2015. Já JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO foi condenado nos autos 5012331-04.2015.4.04.7000 a
pena de 12 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 17/12/2015 e nos autos 5083838-59.2014.404.7000 a 14
anos de reclusão, com trânsito em julgado em 14/12/2015.
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Ademais,  GIM ARGELLO,  PAULO ROXO e  VALÉRIO NEVES exigiram vantagem

indevida  no  valor  de  R$  5.000.000,00  de  GUSTAVO  MARQUES  DE  AZEVEDO  executivo  da

CAMARGO CORRÊA, vantagem que não foi paga pela empresa.

Para dissimular a movimentação e propriedade dos valores ilícitos, os acusados

LÉO PINHEIRO, DILSON PAIVA, ROBERTO ZARDI, da OAS e GIM ARGELLO efetuaram o repasse

do valor de R$ 350.000,00, que figurou como doação para a denominada PARÓQUIA SÃO PEDRO,

situada  no  Município  de  Taguatinga.  Além  disso, RICARDO  PESSOA,  WALMIR  PINHEIRO

SANTANA,  MARCELO  ODEBRECHT,  CLAUDIO  MELO  FILHO,  GIM  ARGELLO,  PAULO  ROXO,

VALÉRIO NEVES e JORGE ARGELLO JR., além de Julio Camargo e Augusto Mendonça4 praticaram

atos de lavagem consistentes em repasses por meio de doações oficiais a partidos que integravam

a Coligação União e Força nas eleições distritais  em 2014.  Ademais,  Julio Camargo,  efetuou o

repasse de R$ 200 mil e   €  200 mil para  GIM ARGELLO, por intermédio de PAULO ROXO e em

espécie, para cumprir com o que fora combinado com o ex-Senador.

A inicial descreveu, ainda, que GIM ARGELLO integrou pessoalmente organização

criminosa  que  tinha  por  objeto  a  prática  reiterada  de  crimes  de  cartel,  fraude  à  licitações,

corrupção  ativa  e  passiva,  lavagem  de  ativos  no  contexto  da  PETROBRAS,  associando-se  aos

administradores das empreiteiras OAS, ODEBRECHT, TOYO SETAL e UTC, entre abril e dezembro de

2014, para praticar diversos crimes, incluindo corrupção, embaraço a investigação de organização

criminosa e lavagem de ativos, visando a obstrução dos trabalhos do Estado nas investigações dos

fatos relacionados a PETROBRAS, evitando, especialmente, convocações de empresários do grupo

para prestarem esclarecimentos no Congresso Nacional.

Por fim, LEO PINHEIRO, ROBERTO ZARDI, DILSON PAIVA, RICARDO PESSOA,

WALMIR  PINHEIRO, MARCELO  BAHIA  ODEBRECHT,  CLAUDIO  MELO  FILHO,  Augusto

4 Embora descrita  e narrada a prática  do delito,  o MPF deixa de imputar nesta denúncia o fato criminoso em  relação a JULIO
CAMARGO e AUGUSTO MENDONÇA por força dos acordos de colaboração que firmaram com o MPF  e por já ter
sido atingido o montante de pena de 15 anos ali ajustado. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto foi condenado nos
autos  5012331-04.2015.4.04.7000  a  pena  de  16  anos  e  8  meses  de  reclusão,  com  trânsito  em  julgado  em
13/10/2015. Já JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO foi condenado nos autos 5012331-04.2015.4.04.7000 a
pena de 12 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 17/12/2015 e nos autos 5083838-59.2014.404.7000 a 14
anos de reclusão, com trânsito em julgado em 14/12/2015.
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Mendonça5 e Julio Camargo6,  em conjunto com  GIM ARGELLO,  então Senador da República, e

com a participação de  JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO  e VALÉRIO NEVES, embaraçaram a

investigação  de  fatos  relacionados  à  prática  de  infrações  penais  praticadas  pela  referida

organização criminosa, mediante obstrução dos trabalhados da CPI DO SENADO e da CPI MISTA

instaladas  no Congresso Nacional  consubstanciada  na  não apreciação e  na não aprovação de

requerimentos de convocação de empreiteiros  para depor no parlamento.  A CPI  DO SENADO,

instalada no dia 14 de maio de 2014, tinha por finalidade investigar irregularidades envolvendo a

empresa  Petróleo  Brasileiro  S/A  (PETROBRAS),  ocorridas  entre  os  anos  de  2005  a  2014  e

relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas

inacabadas;  ao  pagamento  de  propina  a  funcionários  da  estatal;  e  ao  superfaturamento  na

construção de refinarias.E7 A CPI MISTA, instalada no dia 28 de maio de 2014, tinha por objeto

investigar irregularidades envolvendo a empresa Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS),  ocorridas

entre os anos de 2005 a 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA); ao

lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal pela

companhia holandesa SMB Offshore; e ao superfaturamento na construção de refinarias. 

Diante de tal quadro, foram feitas as seguintes imputações:

1) pela prática do crime de Corrupção Ativa (núcleo OAS), previsto no art. 333, c/c

parágrafo único do Código Penal, LEO PINHEIRO, DILSON PAIVA e ROBERTO ZARDI;

2)  pela  prática  do  crime  Corrupção  Passiva (núcleo  OAS), em  concurso  de

pessoas, previsto no art. 317, §1º, do Código Penal, GIM ARGELLO, JORGE ARGELLO JR.,  PAULO

ROXO e VALÉRIO NEVES;

3) pela prática do crime de Corrupção Passiva (Nucleo Toyo Setal),  em concurso

5 Embora descrita e narrada a prática do delito, o MPF deixa de imputar nesta denúncia o fato criminoso em relação a
AUGUSTO MENDONÇA por força do acordo de colaboração que firmou com o MPF  e por já ter sido atingido o
montante de pena de 15 anos ali ajustado. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto foi condenado nos autos 5012331-
04.2015.4.04.7000 a pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 13/10/2015.

6  Embora descrita e narrada a prática do delito, o MPF deixa de imputar nesta denúncia o fato criminoso em relação
a JULIO CAMARGO por força do acordo de colaboração que firmou com o MPF e por já ter sido atingido o
montante de pena de 15 anos ali ajustado.  JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO foi condenado nos autos
5012331-04.2015.4.04.7000 a pena de 12 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 17/12/2015 e nos autos
5083838-59.2014.404.7000 a 14 anos de reclusão, com trânsito em julgado em 14/12/2015.

7 Evento 2 - OUT2.
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de  pessoas, previsto  no  art.  317,  §1º,do  Código  Penal,  GIM ARGELLO,  JORGE ARGELLO JR.,

PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES;

4)  pela  prática  do  crime de  Corrupção Ativa  (Núcleo  UTC Engenharia),  como

incursos, por 1 (uma) vez, pela prática do crime previsto no art. 333, c/c parágrafo único do Código

Penal, RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO;

5)  pela  prática  do  delito  de  Corrupção  Passiva  (Núcleo  UTC Engenharia),  em

concurso de pessoas, como incurso, por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto no art. 317, §1º,

c/c 29 do Código Penal, GIM ARGELLO,  JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO,  VALÉRIO NEVES e

LÉO PINHEIRO;

6)  pela prática do delito de Corrupção Ativa (Núcleo Odebrecht),  como incursos

por 1 (uma) vez, pela prática do crime previsto no art. 333, c/c parágrafo único do Código Penal,

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e CLÁUDIO MELO FILHO;

7) pela prática do delito de Corrupção Passiva (Núcleo Odebrecht), como incurso

por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto no art. 317, §1º, do Código Penal, GIM ARGELLO;

8) pela prática do delito de Corrupção Passiva (Núcleo Andrade Gutierrez), como

incurso, por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto no art. 317, §1º, c/c art. 29 do Código Penal,

GIM ARGELLO e LEO PINHEIRO;

9)  pela prática do delito de  Corrupção Passiva (Núcleo Engevix),  como incursos

por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto no art. 317, §1º, c/c art. 29 do Código Penal,  GIM

ARGELLO, JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO, VALERIO NEVES e LEO PINHEIRO;

10) pela prática do delito de Concussão (Núcleo Camargo Correa), como incurso

por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto no art. 316, do Código Penal, GIM ARGELLO, PAULO

ROXO e VALÉRIO NEVES;

11) pela prática do delito de Lavagem de Capitais, envolvendo a construtora OAS,

em concurso de pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por

 7/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

1 (uma) vez, LEO PINHEIRO, DILSON PAIVA, ROBERTO ZARDI e GIM ARGELLO;

12) pela prática do delito de Lavagem De Capitais, envolvendo a UTC Engenharia,

em concurso de pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por

12 (doze) vezes, RICARDO PESSOA, WALMIR PINHEIRO, GIM ARGELLO, PAULO ROXO, VALÉRIO

NEVES e JORGE ARGELLO JR;

13)  pela prática do delito de Lavagem de Capitais, envolvendo a Toyo Setal,  em

concurso de pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 1

(uma) vez, PAULO ROXO, VALÉRIO NEVES e GIM ARGELLO;

14) pela prática do delito de Lavagem de Capitais, envolvendo Julio Camargo, em

concurso de pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 2

(duas) vezes, PAULO ROXO e GIM ARGELLO;

15)  pela prática do delito de Lavagem de Capitais, envolvendo a Odebrecht,  em

concurso de pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 1

(uma) vez, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, CLAUDIO MELO FILHO e GIM ARGELLO;

16) pela prática do delito de Pertinência à Organização Criminosa, como incurso

nas sanções do delito do artigo 2º, §4º II da Lei 12.850/2013, GIM ARGELLO;

17) pela prática do delito de Embaraço À Investigação De Organização Criminosa,

em concurso de pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 2º,  §1º, c/c §4, II da Lei

12.850/2013,  LEO PINHEIRO,  ROBERTO ZARDI,  DILSON PAIVA,  RICARDO PESSOA,  WALMIR

PINHEIRO,  MARCELO  BAHIA  ODEBRECHT,  CLAUDIO  MELO  FILHO,  GIM  ARGELLO,  JORGE

ARGELLO JR., PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES.

Em razão das condutas imputadas, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu o

perdimento  do  produto  e  proveito  dos  crimes,  ou  do  seu  equivalente,  no  montante  de  R$

7.550.000,00 (sete milhões e quinhentos e cinquenta mil  reais) e EUR 200.000,00 (duzentos mil

euros), correspondente ao total dos valores pagos por intermédio de condutas para ocultação e
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dissimulação da origem e natureza criminosas.

Requereu, por fim, o arbitramento cumulativo do dano mínimo, a ser revertido

em favor da UNIÃO, com fulcro no art. 387, caput  e IV do CPP, no montante de R$70.000.000,00

(setenta milhões de reais),  correspondente ao dobro dos valores totais  de propina solicitada e

exigida8.

A denúncia foi parcialmente recebida por este juízo (evento 6), sendo rejeitada

em  relação  a  Claudio  Melo  Filho  e  Marcelo  Bahia  Odebrecht,  posto  que  o  D.  Magistrado

considerou que a prova quanto ao pagamento de vantagem indevida é demasiadamente frágil, não

havendo justa causa com relação a eles naquele momento.

Todos  os  réus  foram  devidamente  citados  e  apresentaram  as  respectivas

respostas à acusação:

RÉU CITAÇÃO RESPOSTA À ACUSAÇÃO

JORGE AFONSO ARGELLO Evento 36 Evento 60

RICARDO RIBEIRO PESSOA Evento 40 Evento 65

WALMIR PINHEIRO SANTANA Evento 40 Evento 66

ROBERTO ZARDI FERREIRA Evento 67 Evento 67

VALÉRIO NEVES CAMPOS Evento 68 Evento 68

JORGE AFONSO ARGELLO JUNIOR Evento 74 Evento 74

DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO Evento 75 Evento 75

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO Evento 83 Evento 109

PAULO CESAR ROXO RAMOS Evento 84 Evento 132

As preliminares e as defesas de mérito aduzidas se resumem ao seguinte:

PRELIMINARES

JORGE AFONSO ARGELLO  (Evento 60)

8 Como evidenciado  na  denúncia  e  ao longo  de  instrução  processual,  foram solicitados  5  milhões  de reais  de  cada  uma das
empreiteiras (OAS, UTC, TOYO/SETAL, ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ e ENGEVIX) e exigidos outros 5 milhões de reais  da
empreiteira CAMARGO CORREIA.
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P.1. Afirma-se a incompetência absoluta deste juízo sob triplo fundamento: A) Investigado com prerrogativa de foro no Supremo

Tribunal Federal; B) Ausência de causa legítima da prevenção deste juízo; C) Consumação das alegadas condutas criminosas ocorreu

fora do âmbito da competência da Seção Judiciária do Paraná;

P.2. Afirma-se a inépcia da denúncia, visto que descreveu os fatos de maneira genérica, não individualizando a conduta do acusando ,

limitando-se a atribuir diversas condutas a vários acusados, não preenchendo dessa forma os requisitos previstos no artigo 41 do CPP.

indistintamente. 

P.3. Afirma-se a falta de justa causa para a propositura da presente ação posto que inexistem elementos que sustentem as alegações

exaradas pelo Ministério Público Federal;

RICARDO RIBEIRO PESSOA  (Evento 65)

P.4. Afirma-se a atipicidade do crime de lavagem de dinheiro, haja vista não ter havido ocultação ou dissimulação da origem dos

valores pagos a título  de vantagem indevida,  posto que as doações  eleitorais  foram o meio eleito  por  Gim Argello  para  que o

pagamento fosse feito;

WALMIR PINHEIRO SANTANA  (Evento 66)

P.5. Atipicidade do crime de corrupção ativa, posto que o acusado jamais ofereceu vantagem indevida para o então Senador Gim

Argello.

ROBERTO ZARDI FERREIRA  (Evento 67)

P.6. Afirma-se a inépcia da denúncia, visto que não descreveu as elementares típicas dos delitos imputados ao réu, na forma prevista

no artigo 41 do CPP. Trata-se de denúncia genérica, que deixou de individualizar condutas típicas, limitando-se a atribuir diversas

condutas a vários acusados, indistintamente. 

P.7.  Afirma-se a incompetência deste juízo, vez que, a consumação das alegadas condutas criminosas ocorreram fora do âmbito de

competência da Seção Judiciária do Paraná. 

P.8. Alega-se que a denúncia carece de justa causa por supostamente inexistir lastro probatório mínimo a ensejar a sua propositura em

face do acusado.

P.9. Afirma-se que as imputações feitas ao acusado baseiam-se em prova ilícita, posto que as conversas do réu com Leo Pinheiro foram

descobertas através de mandado de busca e apreensão que tinha finalidade diversa ao objeto da presente ação penal;

VALÉRIO NEVES CAMPOS  (Evento 68)

P.10.  Afirma-se a inépcia da denúncia, visto que não descreve qualquer conduta praticada pelo acusado, a fim de exigir vantagem

indevida de terceiro.
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JORGE AFONSO ARGELLO JUNIOR (Evento 74)

P.11. Afirma-se a inépcia da denúncia, porquanto não preenchidos os requisitos necessários para a configuração do cometimento de

crime de lavagem de dinheiro;

P.12. Afirma-se a carência da ação por ausência de lastro probatório mínimo.

DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO (Evento 75)

P.13. Afirma-se a inépcia da denúncia, visto que não descreveu as elementares típicas dos delitos imputados ao réu, na forma prevista

no artigo 41 do CPP. Trata-se de denúncia genérica, que deixou de individualizar condutas típicas, limitando-se a atribuir diversas

condutas a vários acusados, indistintamente. 

P.14. Afirma-se a incompetência deste juízo, vez que, a consumação das alegadas condutas criminosas ocorreram fora do âmbito de

competência da Seção Judiciária do Paraná.

P.15. Afirma-se a ausência de justa causa para a proposição da presente ação penal posto que inexiste lastro probatório mínimo que

fundamentam os crimes imputados ao acusado.

P.16. Afirma-se que as imputações feitas ao acusado baseiam-se em prova ilícita, posto que as conversas do réu com Leo Pinheiro

foram descobertas através de mandado de busca e apreensão que tinha finalidade diversa ao objeto da presente ação penal;

JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (Evento 109)

P.17.  Afirma-se que as provas utilizadas para embasar a denúncia são nulas, a começar pela utilização das mensagens eletrônicas

encontradas no celular do acusado, foram obtidas sem autorização judicial.

PAULO ROXO (Evento 132)

P.18. Afirma-se a inépcia da denúncia em razão de esta não preencher os requisitos do art. 41 do CPP, posto que fez alegações

genéricas.

P.19. Ausência de justa causa para a propositura da presente ação penal posto que inexiste lastro probatório mínimo para fundamentar

a prática dos alegados crimes.

P.20. Atipicidade da conduta de lavagem de dinheiro

DEFESAS DE MÉRITO

JORGE AFONSO ARGELLO  (Evento 60)
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M.1. Afirma-se que inexistem provas de que o acusado recebeu vantagens indevidas em razão d sua atuação na CPMI da Petrobras.

M.2. Afirma que o MPF distorceu os fatos para imputar ao acusado o crime de concussão e proteger os réus colaboradores.

M.3. Afirma-se não ter havido lavagem de capitais sob duplo fundamento: A) Doação realizada a Paróquia São Pedro é fruto de

doação lícita, não havendo que se falar em ocultação; B)  Acusado não possuía vinculação com o crime anteriormente praticado, quais

sejam, os crimes praticados em desafavor da Petrobras, portanto encontrava-se em erro.

M.4. Atipicidade da conduta de organização criminosa ou, sucessivamente, afastamento de tal alegação.

M.5. Ausência de fundamentos que justifiquem que o acusado tenha impedido ou embaraçados as investigações de infrações penais

cometidas pela organização criminosa ou, sucessivamente,  que aplica-se o princípio da consunção, haja vista que este crime foi

apenas um meio para a prática do crime de corrupção passiva.

RICARDO RIBEIRO PESSOA  (Evento 65)

M.6. Afirma-se que a alegação de corrupção qualificada não pode subsistir  posto que sequer houver requerimento por parte do

acusado para  que se  desse  efetividade a  aludida  proteção na  CPMI,  não havendo também a prática  de nenhum ato de ofício

relacionado ao pagamento que o réu anuiu em fazer.

M.7. Afirma-se que devido o acusado não ter feito requerimento específico em troca do pagamento de vantagens indevidas, não há

que se falar em embaraço as investigações de infrações penais.

WALMIR PINHEIRO SANTANA  (Evento 66)

M.8. Afirma-se a atipicidade do crime de lavagem de dinheiro, haja vista não ter havido ocultação ou dissimulação da origem dos

valores pagos a título de vantagem indevida,  posto que as doações eleitorais  foram o meio eleito por Gim Argello para que o

pagamento fosse feito;

M.9. Afirma-se que devido o acusado não ter feito requerimento específico em troca do pagamento de vantagens indevidas, não há

que se falar em embaraço as investigações de infrações penais.

ROBERTO ZARDI FERREIRA  (Evento 67)

M.10. Não apresentou defesa de mérito

VALÉRIO NEVES CAMPOS  (Evento 68)

M.11. Não apresentou defesa de mérito.

JORGE AFONSO ARGELLO JUNIOR (Evento 74)
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M.12. Atipicidade das condutas praticadas pelo acusado.

DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO (Evento 75)

M.13. Não apresentou defesa de mérito

JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (Evento 109)

M.14. Não apresentou defesa de mérito

PAULO ROXO (Evento 132)

M.15. Não apresentou defesa de mérito

No  evento  135  o  juízo  confirmou  o  recebimento  da  denúncia,  rejeitou  as

preliminares  apresentadas  e  indeferiu  os  pedidos  de  absolvição  sumária.  Na  mesma  ocasião

designou as audiências para oitiva das testemunhas de acusação (Evento 86. 110 e 111). 

Foram  transladas  as  decisões  de  quebra  de  sigilo  bancário,  fiscal  telefônico,

telemático9 (Evento  138)  e  de  interceptação  telefônica10 (Evento  137)  do  investigado  JORGE

AFONSO ARGELLO e dos demais investigados ali listados.

Na decisão do evento 150, o juízo informou o recebimento de cópia da Petição

6027 do Supremo Tribunal Federal, com o Termo de Depoimento nº 17 de Delcídio do Amaral

Gomez  que  contém  relato  de  fatos  que  interessam  ao  presente  processo,  bem  como  o

desmembramento para apuração de condutas de pessoas destituídas de foro privilegiado. 

Em atendimento ao requerido pela defesa de JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO

(Evento 184), esse juízo determinou a juntada dos depoimentos, com as respectivas transcrições, de

JOÃO BATISTA DE SOUZA, ROMULO DANTE ORRICO FILHO, PAULO ROBERTO FREIRE DA SILVA e

SAMIR DA SILVA DRACOULAKIS (Evento 187), como prova emprestada do processo nº 5083376-

05.2014.4.04.7000.

9 Processo 5017766-22.2016.4.04.7000 – Evento 24 – DESPADEC1
10 Processo 5014190-21.2016.4.04.7000 – Evento 44 – DESPADEC1
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No  evento  365  foram  juntadas  as  decisões  que  rejeitaram  as  exceções  de

incompetência  (5027180-44.2015.4.04.7000,  5026066-70.2015.4.04.7000,  5025847-

57.2016.4.04.7000 e  5025835-43.2016.4.04.7000)  apresentadas  pelas  defesas  de José Adelmário

Pinheiro, Dilson de Cerqueira Paiva Filho, Roberto Zardi Ferreira e Valério Neves Campos.

A defesa de Jorge Afonso Argello também apresentou exceção de competência

(5019164-04.2016.4.04.7000), todavia esta também foi rejeitada por este Juízo (Evento 381).

As  decisões  de  quebra  de  sigilo  dos  processos  5012281-41.2016.4.04.7000,

5050153-27.2015.4.04.7000  e  5048253-09.2015.4.04.7000,  relacionados  à  presente  ação  penal,

foram juntadas aos autos nos eventos 369, 371 e 372, respectivamente.

As  testemunhas  arroladas  pela  acusação  e  pela  defesa  foram  ouvidas  e  os

respectivos termos de transcrição foram juntados aos autos:

TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO

Testemunha Audiência Transcrição 

JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

Evento 184 Evento 229OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO

DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ

Evento 191 Evento 234JOSÉ ANTUNES SOBRINHO

FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO

MARCELO STURLINI BISORDI
Evento 216 Evento 222

GUSTAVO DA COSTA MARQUES

GERSON DE MELO ALMADA Evento 270 Evento 312

GUSTAVO XAVIER BARRETO Evento 301 Evento 345

TESTEMUNHAS DE DEFESA 

Acusado Testemunha Audiência Transcrição 

GIM ARGELLO

VITAL DO REGO FILHO Evento 301
Evento 345

DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO Evento 301

ARNALDO FARIA DE SÁ Evento 307
Evento 368

ANTONIO CARLOS RODRIGUES Evento 308

RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA Depoimento prestado por escrito no evento 358

JOSÉ BARROSO PIMENTEL Evento 360 Evento 386
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MARCO AURÉLIO SPALL MAIA

FERNANDO DE SOUZA FLECHA RIBEIRO

CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO

HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA
Evento 364 Evento 403

ACYR MARCOS GURGACZ

HUGO NAPOLEÃO DO REGO NETO Evento 367 Evento 404

ANTONIO JOSÉ IMBASSAHY DA SILVA

Evento 376 Evento 408HUGO LEAL MELO DA SILVA

AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO

JOÃO ALBERTO SOUZA

Pedido de desistência homologado no evento 249SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA

PAULO RENATO PAIM

ÁLVARO FERNANDES DIAS Pedido de desistência homologado no evento 191

ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO
Pedido de substituição por nova testemunha

homologado no evento 216

Roberto Zardi

GUSTAVO XAVIER BARRETO Evento 301 Evento 345

ANTÔNIO HENRIQUE PIZARRO COLLARES Pedido de substituição por declarações abonatórias
homologado no evento 316JOÃO OSCAR HENRIQUES

JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO Pedido de desistência homologado no evento 301

VALÉRIO NEVES CAMPOS

OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO

Evento 184 Evento 229AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO

JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO Evento 191 Evento 234

GUSTAVO DA COSTA MARQUES
Evento 216 Evento 222

MARCELO STURLINI BISORDI

GERSON DE MELO ALMADA Evento 270 Evento 312

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA Evento 301 Evento 345

JOÃO ALBERTO FRAGA

Evento 316 Evento 363
JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA

LEANDRO MICHELON ENDRES

MOACIR ANASTÁCIO DE CARVALHO

FRANCISCO SEBASTIÃO MORAIS Pedido de desistência homologado no evento 316

ROGÉRIO FALEIRO MACHADO
Pedido de desistência homologado no evento 301

GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO

JORGE ARGELLO JUNIOR

JOSÉ CARLOS LOPES DOS SANTOS Evento 301
Evento 345

DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO

ARNALDO FARIA DE SÁ Evento 307
Evento 368

ANTONIO CARLOS RODRIGUES Evento 308

RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA Depoimento prestado por escrito no evento 358

JOSÉ BARROSO PIMENTEL

Evento 360 Evento 386MARCO AURÉLIO SPALL MAIA

FERNANDO DE SOUZA FLEXA RIBEIRO
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CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO

ACYR MARCOS GURGACZ
Evento 364 

 
Evento 403

HUMBERTO SERGIO COSTA LIMA

HUGO NAPOLEÃO DO REGO NETO Evento 367 Evento 404

HUGO LEAL MELO DA SILVA
Evento 376 Evento 408

ANTONIO JOSÉ IMBASSAHY DA SILVA

PAULO RENATO PAIM

Pedido de desistência homologado no evento 249SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA

JOÃO ALBERTO SOUZA

ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO
Pedido de substituição por outra testemunha

homologado no evento 216

DILSON PAIVA FILHO

FRANCISCO DE ALBUQUERQUE
Evento 308 Evento 368

RODRIGO SAMPAIO RIBEIRO

CANUTO CORDEIRO DE ALMEIDA
Pedido de substituição por declaração abonatória

homologado no evento 308

FELIPE DARZÉ SAMPAIO Pedido de substituição homologado no evento 184

ANDRÉ NEY ROCHA GARCIA Pedido de desistência homologado no evento 184

JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO
FILHO

ANTONIO SERGIO AMADO SIMÕES
Evento 187 Evento 187

RÔMULO DANTE ORRICO FILHO

PAULO CÉSAR ROXO

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA

Evento 301 Evento 345
ANTÔNIO RAIMUNDO GOMES SILVA FILHO

FRANCISCO ROBERTO EMERENCIANO

GUALTER TAVARES NETO

Os  réus  foram  interrogados  e  os  respectivos  termos  de  transcrição  foram

juntados nos eventos a seguir:

INTERROGATÓRIOS 

Réu Audiência Transcrição 

JORGE AFONSO ARGELLO (GIM ARGELLO)
Evento 379 Evento 444

JORGE AFONSO ARGELLO JUNIOR

PAULO CÉSAR ROXO RAMOS
Evento 380 Evento 436

VALÉRIO NEVES CAMPOS

JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO Evento 377 e 447 (reinterrogatório) -

ROBERTO ZARDI FERREIRA

Evento 377 Evento 439
DILSO DE CERQUEIRA PAIVA FILHO

RICARDO RIBEIRO PESSOA

WALMIR PINHEIRO SANTANA
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Por ordem deste juízo (Evento 388),  foram juntados aos autos no evento 390

cópias das sentenças das ações penais  5083258-29.2014.4.04.7000 (Camargo Correa),  5027422-

37.2015.4.04.7000  (UTC  Engenhraria),  5083351-89.2014.4.04.7000  (Engevix),  5083360-

51.2014.4.04.7000  (Galvão  Engenharia),  5047229-77.2014.4.04.7000  (lavagem  em  Londrina)  e

5083401-18.2014.4.04.7000 (Mendes Júnior), de cópia da decisão de recebimento da denúncia na

ação penal 5036518-76.2015.4.04.7000 e das decisões de decretação de preventiva, eventos 10 e

173, no processo 5073475-13.2014.4.04.7000.

As seguintes provas documentais  foram juntadas aos autos da ação penal  no

curso do processo:

PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NA AÇÃO PENAL

Detalhe Evento

Documentos juntados com a denúncia Eventos 1 a 3

Ofício nº 911/2016 Evento 16

Termo de Colaboração premiada firmado entre Ministério Público Federal e DELCÍDIO DO
AMARAL GOMES

Evento 169
Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, homologando o acordo de colaboração

supracitado
Ofício nº 1162/2016-PRPR-FT encaminhando mídia digital DVD-R contendo o termo de

depoimento nº 17 de DELCÍDIO DO AMARAL

Termo de depoimento nºs 01 e 29 do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA Evento 179

PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO INQUÉRITO POLICIAL

Detalhe Evento
Decisão do Supremo Tribunal Federal na Petição nº 5678;

Requerimento do Senado Federal nº 302;
Requerimento nº2 – Congresso Nacional;

Evento 6

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 692, que analisa as provas até então colhidas em
relação à Jorge Afonso Argello (GIM ARGELLO);

Termo de colaboração nº06 prestado por Ricardo Ribeiro Pessoa em 26/05/2015;
Material apreendido na busca e apreensão nº 8834451, tendo como alvo Leo Pinheiro;

Material apreendido na busca e apreensão nº 796211, tendo como alvo Marcelo Bahia Odebrecht;
Material apreendido na busca e apreensão nº 8842523, tendo como alvo Walmir Pinheiro Santana;

Relatório de Inteligência Financeira nº 18109 de 09/10/2015

Evento 15

Termo de declarações dos conduzidos coercitivamente: Jorge Affonso Argello Junior, Roberto Zardi
Ferreira, Gustavo Nunes da Silva Rocha e Marcos Paulo Ramalho;

Termo de declarações e reinquirição prestado por Valério Neves Campos;
Termo de declarações prestado por Paulo Roxo;

Termo complementar de Colaboração prestado por Ricardo Pessoa no dia 07/04/16;
Termo de colaboração nº08 prestado por Walmir Pinheiro no dia 05/08/15;

Termo de depoimento prestado por Anicélia Pinheiro de Abreu no dia 07/04/16;
Termo de colaboração complementar prestado por Julio Camargo no dia 18/04/16;

Informação nº 050/2016 – GT LAVA JATO, contendo mensagens de texto oriundas de aparelhos

Evento 21
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eletrônicos apreendidos em poder de Leo Pinheiro;

Material apreendido com Gim Argello;
Material apreendido com Paulo Roxo;

Material apreendido com Valério Neves;
Material apreendido com Roberto Zardi;

Material aprendido com Gustavo Nunes da Silva Rocha;
Material apreendido na sede da INVEPAR;
Material apreendido na sede da OAS S/A;

Material apreendido com Dilson de Cerqueira Paiva Filho;

Evento 22

Decisão que prorrogou o prazo para conclusão do inquérito policial Evento 27

Termo de declarações prestado por Moacir Anastacio de Carvalho;
Termo de declarações prestado por Claudio Melo Filho;

Termo de declarações prestado por José Antunes Sobrinho;
Evento 32

Relatório da auditoria interna da INVEPAR Evento 53

Laudo nº 861/2016 – SETEC/SR/DPF/PR, sobre discos rígidos apreendidos na sede da empresa
EVIDENCE MARKETING E NEGOCIOS LTDA, MIDIA SHOW COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA,

OVERMASTER PARTICIPAÇÕES S/A, pertencentes a Paulo Roxo.
Relatório de Polícia Judiciária nº 237/16, sobre materiais apreendidos na sede das empresas

EVIDENCE MARKETING E NEGOCIOS LTDA, MIDIA SHOW COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA,
OVERMASTER PARTICIPAÇÕES S/A, pertencentes a Paulo Roxo.

Laudo nº 749/2016 – SETEC/SR/DPF/PR, sobre materiais apreendidos na sede empresarial de GIM
ARGELLO.

Relatório de Polícia Judiciária nº 175/16 sobre materiais arrecadados no endereço empresarial de
JORGE AFONSO ARGELLO;

Laudo nº 772/2016-SETEC/SR/DPF/PR sobre materiais arrecadados na casa de JORGE AFONSO
ARGELLO;

Relatório de Polícia Judiciária nº 179/16 sobre materiais arrecadados na casa de JORGE AFONSO
ARGELLO;

Relatório de Polícia Judiciária nº 188/16 sobre materiais arrecadados na casa de JORGE AFONSO
ARGELLO;

Relatório de Análise de Documentos nº 122/16 sobre materiais apreendidos na sede das empresas
EVIDENCE MARKETING E NEGOCIOS LTDA, MIDIA SHOW COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e

OVERMASTER PARTICIPAÇÕES S/A;
Relatório de Polícia Judiciária nº 123/16 acerca dos materiais apreendidos na sede das empresas
EVIDENCE MARKETING E NEGOCIOS LTDA, MIDIA SHOW COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA e

OVERMASTER PARTICIPAÇÕES S/A;
Termo de comparecimento de GILBERTO ORIVALDO CHIERICE com o CD-R contendo o arquivo de

vídeo de sua oitiva;
Memorandos 4810 e 4811/2016 expedido ao SETEC/PR para fins de perícia bancária;

Eventos 72

Termo de Colaboração nº 17 prestado por Delcídio do AMARAL no dia 14/02/16;
Decisão do Supremo Tribunal Federal na Petição nº 6027;

Termo de declarações complementares de JULIO CAMARGO;
Evento 74

Laudo nº 1513/2016 – SETEC/SR/PF/PR, sobre movimentações financeiras dos investigados;
Laudo nº 757/2016 – SETEC/SR/DPF/PR, sobre discos rígidos apreendidos na sede empresarial de

GIM ARGELLO;
Laudo nº 758/2016 – SETEC/SR/DPF/PR, sobre material apreendido na residência de GIM

ARGELLO;

Evento 87

Relatório de Polícia Judiciária nº 250/2016, analisando a mídia apreendida na sede empresarial de
GIM ARGELLO;

Evento 88

É o relatório do essencial.
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B. DAS PRELIMINARES

Em que pese o juízo já tenha analisado, na decisão do evento 135 as preliminares

sustentadas pelas defesas,  impende traçar breves linhas sobre a posição ministerial  em relação

especificamente a questão suscitada pelas defesas com relação a licitude da prova obtida por meio

da apreensão do telefone de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO. 

Não serão aqui analisadas, contudo, as alegações referentes à competência do

juízo,  eis  que  já  foram  rebatidas  nos  autos  das  exceções  de  incompetência  (5027180-

44.2015.4.04.7000,  5026066-70.2015.4.04.7000,  5025847-57.2016.4.04.7000  e  5025835-

43.2016.4.04.7000) incidentais a esta ação penal.

Com relação às preliminares de inépcia, falta de justa causa e atipicidade tem-se

que,  asseverada a aptidão da peça acusatória  e o devido enquadramento típico das  condutas

imputadas  na  decisão  do  evento  135  e  superada  a  fase  instrutória,  tais  questões  devem  ser

resolvidas não neste capítulo, mas no mérito, a partir de um exame exauriente dos fundamentos e

do conjunto probatório.

B.1. Da validade das mensagens obtidas por meio de busca e apreensão autorizada pela 13ª

Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5044849-81.2014.4.04.7000 como fundamento para a

presente ação penal

Entendem as defesas de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO,  ROBERTO ZARDI

FERREIRA e DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO que o mandado judicial que originou as provas

obtidas por  meio busca e apreensão autorizada por este juízo11 limitou-se somente à busca e

apreensão do dispositivo, devendo-se manter em sigilo as mensagens e diálogos armazenados

através de SMS e de outros aplicativos.

Com base nisso,  alega que são nulas as provas obtidas por meio da busca e

apreensão realizada posto que existiria suposta ofensa ao art. 5º,X, XII e LVI da CF e art. 157 do CPP.

11 Busca e apreensão nº 5044849-81.2014.4.04.7000 e 5044988-33.2014.4.04.70000, decorrentes da 7ª fase da denominada operação
Lava Jato – Juízo Fiinal
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Não merece razão este argumento.

Ao  contrário  do  que  foi  argumentado  pela  defesa,  é  de  se  asseverar  que  o

mandado de busca e apreensão expedido por este juízo que culminou na apreensão do dispositivo

pertencente  a  LÉO PINHEIRO,  abarcava dentro de si  a  possibilidade de acesso das  autoridade

policiais ao conteúdo de arquivos eletrônicos, mesmo os relativos a comunicações eventualmente

registradas12.

Desta feita, em que pese a irresignação da defesa, tal argumento não merece ser

acolhido posto que a ação encontrava amparo em decisão judicial, não havendo que se falar em

violação de direitos ou em prova obtida de forma ilícita.

C. DO MÉRITO

Superadas  as  preliminares  alegadas  pelos  defendentes,  passa-se  à  análise  de

fundo da questão penal deduzida ao juízo.

C.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

C.1.1. Crimes Complexos e prova indiciária

Antes  de  se  passar  à  análise  das  provas,  para,  a  partir  delas,  concluir  pela

presença de juízo de convicção, suficiente para uma condenação criminal, da existência dos crimes

e  da  sua  autoria,  é  necessário,  ainda  que  brevemente,  abordar  algumas  premissas  teóricas

relevantes.13

Tratam  os  presentes  autos  de  complexo  esquema  criminoso  praticado  em

variadas etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e privado. 

A análise dos fatos engloba a existência de um cartel que se relacionava de forma

espúria com diretorias da maior estatal do país por mecanismo de corrupção que era praticado

12 Processo 5044849-81.2014.4.04.7000 – Evento 51
13 Essas  premissas  tomam  por  apoio,  em  grande  parte,  estudos  mais  profundos  feitos  na  seguinte  obra:  DALLAGNOL,  Deltan

Martinazzo. As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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com  elevado  grau  de  sofisticação,  envolvendo  a  realização  de  acordo  prévio  e  genérico  de

corrupção  que  posteriormente  era  concretizado  em  situações  específicas  com  a  utilização  de

diversos e velados mecanismos (encontros e trocas de mensagens pelas mais diversas formas,

recurso a intermediários, prática de atos funcionais aparentemente lícitos, celebração de contratos

ideologicamente falsos, entrega de dinheiro em espécie, operações de compensação, etc.)

O ponto aqui é que disso tudo flui que os crimes perpetrados pelos investigados

são de difícil prova. Isso não é apenas um “fruto do acaso”, mas sim da profissionalização de sua

prática e de cuidados deliberadamente empregados pelos réus. 

Ficou  bastante  claro  que  os  envolvidos  buscavam,  a  todo  momento,  aplicar

técnicas de contrainteligência a fim de garantir sua impunidade em caso de identificação pelos

órgãos  de  repressão  penal  do  Estado.  Nesse  sentido,  citam-se  como  exemplos:  a  frequente

utilização de códigos em conversas telefônicas e telemáticas, o registro documental de atividade

ilícitas de forma dissimulada (como são prova as anotações referentes às atividades do cartel na

forma de campeonato esportivo ou mesmo de “bingo”), as anotações em agendas de códigos e

iniciais de nomes de modo cifrado, e a atuação conjunta entre os denunciados relacionados a

diferentes  empreiteiras,  inclusive  com  aparente  conhecimento  prévio  dos  futuros  passos  da

investigação policial14. 

Se é extremamente importante a repressão aos chamados delitos de poder e se,

simultaneamente, constituem crimes de difícil prova, o que se deve fazer? A solução mais razoável

é reconhecer a dificuldade probatória e, tendo ela como pano de fundo, medir adequadamente o

ônus da acusação, mantendo simultaneamente todas as garantias da defesa. 

Nesse  sentido,  no  julgamento  da  AP  470,  que  não  coincidentemente  era,

também, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo corrupção, assim se manifestou a Ministra

Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estupro:

“A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de

criminalidade [crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe

14 Quanto a este ponto, remete-se ao relatório policial apresentado no evento 90 dos autos 5073645-82.2014.4.04.7000.
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do sistema de vigilância. No estupro, em regra, é quase impossível uma prova

testemunhal.  Isso  determina  que  se  atenue  a  rigidez  da  valoração,

possibilitando-se  a  condenação  do  acusado  com  base  na  versão  da

vítima sobre os fatos confrontada com os indícios e circunstâncias que

venham a  confortá-la.  Nos  delitos  de  poder  não  pode  ser  diferente.

Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de

esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados, destruição de

documentos, aliciamento de testemunhas etc. Também aqui a clareza que

inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios e lógica na

interpretação dos fatos).  Dai a maior elasticidade na admissão da prova

de  acusação,  o  que  em absoluto  se  confunde com flexibilização das

garantias legais (…) A potencialidade do acusado de crime para falsear a

verdade implica o maior valor das presunções contra ele erigidas. Delitos no

âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em vista da posição

dos autores, de difícil comprovação pelas chamadas provas diretas. (…)

A  essa  consideração,  agrego  que,  em  determinadas  circunstâncias,  pela

própria  natureza  do  crime,  a  prova  indireta  é  a  única  disponível  e  a  sua

desconsideração, prima facie, além de contrária ao Direito positivo e à prática

moderna, implicaria deixar sem resposta graves atentados criminais a ordem

jurídica e a sociedade (fls. 52.709-11)”.

A Ministra bem diagnosticou a situação:  em crimes graves e que não deixam

provas diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação e se confere o devido

valor à prova indiciária, ou tais crimes, de alta lesividade, não serão jamais punidos e a sociedade é

que sofrerá as consequências. 

O Min. Ricardo Lewandowski foi por caminho semelhante ao proferir seu voto no

mesmo feito,  destacando a importância  dos elementos indiciários para demonstrar  o dolo em

delitos desse jaez (ele analisava o delito de gestão fraudulenta). Perceba-se:

“(...)  Nos delitos  societários  e,  em especial,  nos  chamados  “crimes  de

colarinho  branco”,  nem  sempre  se  pode  exigir  a  obtenção  de  prova

direta para a condenação, sob pena de estimular-se a impunidade nesse
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campo.

O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico

do que acabo de afirmar. Sim, pois como distinguir uma gestão desastrosa,

caracterizada  pela  adoção  de  medidas  desesperadas  ou  meramente

equivocadas na administração de uma instituição de crédito daquelas tidas

como fraudulentas ou mesmo temerárias, ambas tipificadas como crimes?

É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de

um divisor de águas, irá apoiar-se, na maior parte dos casos, mais no

conjunto de indícios confirmados ao longo da instrução criminal, que

acabam  evidenciando  a  intenção  delituosa  dos  agentes,  do  que  nas

quase sempre raras provas diretas do comportamento ilícito, sobretudo

no que toca ao dolo.

Permito-me  recordar  que,  de  acordo  com  o  art.  239  do  Código  de

Processo  Penal,  a  prova  indiciária  é  “a  circunstância  conhecida  e

provada que, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-

se a existência de outra ou outras circunstâncias”, deixando evidente a

possibilidade de  sua  utilização –  sempre  parcimoniosa  evidentemente  -

quando o Estado não logra obter uma prova direta do crime. Significa dizer

que o conjunto logicamente entrelaçado de indícios pode assumir a condição

de prova suficiente para a prolação de um decreto condenatório, nesse tipo de

delito.

Mas isso,  sublinho,  sempre com o devido cuidado,  conforme,  aliás,  adverte

Nicola Framarino dei Malatesta:

“É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar

que a certeza pode provir deles”.

A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes

se  inserem,  portanto  -  desde  que  solidamente  encadeados  e  bem

demonstrados  -  no  conceito  clássico  de  prova,  permitindo  sejam
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valorados  pelo  magistrado  de  forma  a  possibilitar-lhe  o

estabelecimento da verdade processual.

(...)” - destaques nossos.

Estudando a natureza da prova, verifica-se que os mais modernos autores sobre

evidência, nos Estados Unidos e na Europa, reconhecem que não há diferença de natureza entre

prova direta e indireta, e que a antiga aversão aos indícios não passa de preconceito. 

Michele Taruffo15, por exemplo, afirma que:

“(...)  el grado de aceptabilidade de la prueba esta siempre determinado

por  una  o  mas  inferencias que  deben  estar  fundamentadas  em

circunstancias precisas y em criterios (cuando sean necesarios) reconocibles.

Desde el punto de vista de la estructura lógica y del empleo de las máximas de

experiencia,  estas inferencias no son distintas de las que se formulan em el

ambito de la valoracion de las pruebas indirectas. Tanto em un caso como em

el outro, em efecto, se trata siempre de vincular una circunstancia com una

hipotesis de hecho por medio de una regla de inferencia” - sem destaque

no original.

Se é assim, uma condenação pode legitimamente ter por base prova indiciária.

Casanovas, tratando da prova indiciária no narcotráfico, cita decisão proferida na década de 90 pela

Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual esta admitiu tal legitimidade. Eis o trecho da

decisão:

“(...)  en ejercicio  de  su función jurisdiccional,  tratándose  de  la  obtención y

valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce,

puede,  en  determinadas  circunstancias,  utilizar  tanto  las  pruebas

circunstanciales  como  los  indicios  o  las  presunciones  como  base  de  sus

pronunciamientos,  cuando  de  aquéllas  puedan  inferirse  conclusiones

consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de

15  Michele Taruffo, La Prueba de Los Hechos, 2005, p. 263.
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enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49)”16.

O  Tribunal  Europeu  de  Direitos  Humanos,  já  em  1978,  em  Irlanda  vs.  Gran

Bretanha, reconheceu a higidez da prova indiciária para produzir convicção para além da dúvida

razoável: “a la hora de valorar la prueba, este Tribunal ha aplicado el criterio de la prueba más allá

de  la  duda  razonable.  Sin  embargo  tal  tipo  de  prueba  se  puede  obtener  de  la  coexistencia  de

inferencias suficientemente consistentes, claras y concordantes o de similares presunciones de hecho

no rebatidas”17. Tal entendimento foi reiterado nos casos Salman vs. Turquia, de 27/06/2000, Tamlin

vs. Turquia, de 10/04/2000, e Tahsin vs. Turquia, de 08/04/200418. 

Também  o  Tribunal  Constitucional  Espanhol,  na  STC  137/2005,  reafirmou  o

entendimento estabelecido desde a STC 174/1985, de que mesmo na falta de prova direta, a prova

indiciária pode sustentar uma condenação sem que seja violada a presunção de inocência, sempre

que parta de fatos provados e que se possa inferir o delito de indícios por um processo mental

racional e conforme as regras do critério humano19. Na Espanha, no ano de 2006, do total de 1.626

sentenças do Tribunal Supremo Espanhol, em 204 se abordou de alguma forma a prova indiciária.20

Andrey  Borges  de  Mendonça  expõe  a  essencialidade  da  prova  indiciária  com

relação à demonstração do crime de lavagem de dinheiro:

“A tentativa de buscar um equilíbrio entre a eficácia da persecução penal do

delito de lavagem e a proibição da inversão do ônus da prova deve passar pela

utilização  e  aceitação  da  prova  indireta/indiciária,  notadamente  para

comprovar  os  dois  aspectos  centrais  da  produção  probatória  do  delito  de

lavagem, quais sejam: a origem ilícita dos bens, valores e direitos e o elemento

16  Esther Elisa Angelán Casanovas. La prueba indiciaria y su valoracion em los casos de narcotrafico y lavado de activos.Jornada contra
el  crimen  organizado:  narcotráfico,  lavado  de  activos,  corrupción,  trata  y  tráfico  de  personas  y  terrorismo.  Santo  Domingo
(República  Dominicana):  Comissionado  de  Apoyo  a  la  Reforma  y  Modernización  de  la  Justicia.  Mar.  2010.  Disponível  em:
<http://www.comisionadodejusticia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/2012/CRIMEN%20ORGANIZADO.pdf>.  Acesso
em: 19 maio 2012, p. 49.

17 Apud   Joaquín  Giménez  García.  La  prueba  indiciaria  en  el  delito  de  lavado de  activos:  perspectiva  del  juez.
Disponível em: <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
18 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
19 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
20 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
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subjetivo  do  tipo.  O  uso de  indícios  é  de  importância  inquestionável  para

provar ambos os requisitos, especialmente para suprir as carências da prova

direta  em  processos  penais  relativos  a  atividades  delitivas  enquadradas

naquilo que se conhece como criminalidade organizada. De fato, será habitual

que não haja prova direta das circunstâncias relacionadas à procedência ilícita

dos bens e do elemento subjetivo. Justamente por isto,  a prova indiciária

adquire especial importância no delito de lavagem de dinheiro, já tendo

se afirmado que se trata da “rainha” das provas em matéria de lavagem

[LOMBARDERO EXPÓSITO, Luis Manuel]. Realmente, é a utilização da prova

indiciária que poderá permitir uma eficaz persecução penal dos delitos

de lavagem, impedindo que a impunidade reine nesta espécie de delitos.

No Brasil, esta importância ainda não foi visualizada por parcela da doutrina

e da jurisprudência, que continua a possuir enorme resistência em aceitar a

possibilidade de condenação com base em “indícios”. Porém, esta resistência se

deve, em parte, a um equívoco na fixação dos conceitos. A palavra indícios é

polissêmica  e  foi  empregada  pelo  próprio  legislador,  no  CPP,  de  diversas

maneiras diferentes, com sentidos variados em relação ao distinto momento

processual em que é utilizada. Em um desses sentidos, o legislador faz menção

aos “indícios de prova”, referindo-se a um conjunto de provas que permita um

juízo de probabilidade. (…). Porém, veja que a expressão indícios, neste sentido,

deve ser interpretada não como prova indireta, mas sim como um conjunto de

provas que demonstrem, razoavelmente, uma suspeita fundada (…). Em outras

palavras, a expressão indícios, nesta acepção, está se referindo a uma cognição

vertical  (quanto  à  profundidade)  não  exauriente,  ou  seja,  uma  cognição

sumária,  não  profunda,  em  sentido  oposto  à  necessária  completude  da

cognição, no plano vertical, para a prolação de uma sentença condenatória.

Vale destacar que o próprio STF já reconheceu esses sentidos polissêmicos [STF

– RE 287658 e HC 83.542/PE]. Porém, estes “indícios de prova” não podem ser

confundidos com a “prova de indícios, esta sim disciplinada no art. 239 do CPP,

aqui considerada em sua “dimensão probatória”. (…). Assim, ao contrário do

que alguns afirmam,  a prova indiciária pode – e  no caso da lavagem,

deve, em razão da dificuldade de se obter provas diretas – ser utilizada

para  embasar  um  decreto  condenatório,  pois  permite  uma  cognição

 26/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

profunda no plano vertical, de sorte a permitir que o juízo forme sua

cognição  acima  de  qualquer  dúvida  razoável”21 -  sem  destaque  no

original.

O Supremo Tribunal Espanhol,  no mesmo sentido, já externou que em delitos

como tráfico de drogas o usual é contar apenas com provas indiciárias, e que o questionamento de

sua aptidão para afastar a presunção da inocência acarretaria a impunidade das formas mais graves

de criminalidade (STS22 1637/199923, repetido em outros julgamentos). Chegou a afirmar que “(...)

pretender contar com prova direta da autoria, é apostar na impunidade destas condutas desde uma

ingenuidade inadmissível (...)” (STS 866/2005). Se os indícios são meios aptos para condenação,

como  qualquer  outra  prova,  só  se  pode  compreender  que  o  STE  quis,  com  isso,  afirmar  a

necessidade  de  se  atenuar  a  rigidez  da  valoração  da  prova  para  casos  de  prova  mais  difícil,

conforme sustentado pela Ministra Rosa Weber quando fez a analogia com o estupro. Tudo isso,

evidentemente, respeitado o standard beyond a reasonable doubt. 

O  entendimento  segundo  o  qual  “não  é  exigida  prova  cabal”  do  crime

antecedente da lavagem de dinheiro, também foi externado, exemplificativamente, nas apelações

criminais 2000.71.00.041264-1 e ACR 2000.71.00.037905-4 pelo TRF4.

O STF, em vários acórdãos, tem externado que a prova por indícios, no sistema do

livre convencimento motivado, é apta a lastrear decreto condenatório, mesmo quando baseada em

presunções hominis. 

No HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da 1ª Turma do

STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), o STF entendeu que a exigência de prova direta em crimes

complexos vai de encontro à efetividade da Justiça,  e que a dedicação do agente a atividades

delitivas podia ser inferida da quantidade dos entorpecentes apreendidos:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.

MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E

21 Andrey Borges de Mendonça, Do processo e julgamento. In: Carla Veríssimo de Carli (org.). Lavagem de dinheiro:
prevenção e controle penal. 1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503.
22 Sentença do Tribunal Supremo.
23 Pode ser consultado em http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
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VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE

CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.  PRESUNÇÃO

HOMINIS.  POSSIBILIDADE.  INDÍCIOS.  APTIDÃO  PARA  LASTREAR

DECRETO  CONDENATÓRIO.  SISTEMA  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO

MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS.  DESCABIMENTO NA VIA ELEITA.

ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A

AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06,

ANTE  A  DEDICAÇÃO  DO  AGENTE  A  ATIVIDADES  CRIMINOSAS.  ORDEM

DENEGADA. 1. O § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito

da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos

necessários  para  tanto:  primariedade,  bons  antecedentes,  não  dedicação  a

atividades criminosas e não à organização criminosa.  2.  Consectariamente,

ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade

criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de,

como  visto,  haver  elementos  fáticos  conducentes  a  conclusão  de  que  o

paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do

favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis

ou facti,  pelo juiz,  para decidir  sobre a procedência do ius  puniendi,

máxime  porque  o  Código  de  Processo  Penal  prevê  expressamente  a

prova  indiciária,  definindo-a  no  art.  239  como  “a  circunstância

conhecida  e  provada,  que,  tendo  relação  com  o  fato,  autorize,  por

indução,  concluir-se  a  existência  de  outra  ou  outras  circunstâncias”.

Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli:

Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062,

Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009,

DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-

00336).  4.  Deveras,  o  julgador  pode,  mediante  um  fato  devidamente

provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio

engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas,  concluir

pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da

conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se

em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova

direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema
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do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art.

93,  IX,  da Carta Magna,  praticamente impossibilita a efetividade da

repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade

intelectiva  irrepreensível,  porquanto  a apreensão de  grande  quantidade  de

droga  é  fato  que  permite  concluir,  mediante  raciocínio  dedutivo,  pela

dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras

circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de

origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g

de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma

como  estavam  acondicionadas,  o  local  em  que  o  paciente  foi  preso  em

flagrante  (bar  de  fachada  que,  na  verdade,  era  ponto  de  tráfico  de

entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas

obstativas  da  aplicação  da  referida  minorante.  8.  Ordem  denegada”  (HC

111666, R. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 8/5/2012) - sem destaque no original.

No  HC  70.344,  julgado  em  1993,  o  STF  reconheceu  que  os  indícios  “são

equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso

requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”.

Em conclusão,  há farta  doutrina e  jurisprudência,  brasileira  e  estrangeira,  que

ampara  a  dignidade  da  prova  indiciária  e  sua  suficiência  para  um  decreto  condenatório.

Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior flexibilidade em casos de crimes

complexos,  cuja  prova  é  difícil,  os  quais  incluem  os  delitos  de  poder.  Conduz-se,  pois,  à

necessidade de se realizar uma valoração de provas que esteja em conformidade com o moderno

entendimento da prova indiciária.

C.1.2. Modernas técnicas de análise de evidências

As duas mais modernas teorias sobre evidência atualmente são o probabilismo,

na vertente do bayesianismo, e o explanacionismo. Não é o caso aqui se se realizar uma profunda

análise teórica delas, mas apenas expor seus principais pontos, a fim de usar tal abordagem na

análise da prova neste caso.24

24 Essas  premissas  tomam  por  apoio,  em  grande  parte,  estudos  mais  profundos  feitos  na  seguinte  obra:  DALLAGNOL,  Deltan
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Muito sucintamente, o bayesianismo, fundado na atualização de probabilidades

condicionais do Teorema de Bayes, busca atualizar a probabilidade de uma hipótese com base em

evidências apresentadas. Na linguagem probabilística, uma evidência E confirma ou desconfirma

uma  hipótese  H.  Contudo,  a  vertente  probabilística  de  análise  de  prova  apresenta  inúmeras

dificuldades para as quais ainda não foi apresentada resposta convincente, como o problema das

probabilidades  iniciais,  a  complexidade  dos  cálculos,  o  problema  da  classe  de  referência,  o

paradoxo das conjunções, as evidências em cascata etc.

Já  de  acordo  com  o  explanacionismo,  a  evidência  é  vista  como algo  que  é

explicado pela hipótese que é trazida pela acusação ou pela defesa. O explanacionismo tem por

base a lógica abdutiva, desenvolvida por Charles Sanders Peirce no início do século XIX. Para se ter

ideia da força que assumiu a abdução, que foi denominada inferência para uma melhor explicação

(“inference to the best explanation”) pelo filósofo Harman, pode-se citar uma obra da década de 80

em que Umberto Eco, junto com outros renomados autores, examinaram exemplos do uso dessa

lógica  em inúmeras  passagens  de Sherlock  Holmes.  Na linguagem explanacionista,  a  hipótese

fática H que é tomada como verdadeira é aquela que melhor explica a evidência E, ou o conjunto

de evidências do caso. Assim, a melhor hipótese para a evidência consistente em pegadas na areia

é a  hipótese de que alguém passou por  ali.  O explanacionismo apresenta diversas  vantagens,

havendo pesquisas que indicam que jurados e juristas refletem sobre as provas segundo a lógica

explanacionista.

O explanacionismo, na verdade, apenas organiza em fases e etapas de análise

aquilo que todos nós, investigadores, juristas, advogados, promotores e juízes, já fazemos no dia a

dia. A mesma lógica é seguida por médicos em diagnósticos, por mecânicos, ou por nós no dia a

dia.  A  inteligência  artificial  tem  aplicado  ligações  explanatórias  para  realizar  análises

computacionais  de  situações  e  apontar  prováveis  diagnósticos  ou  conclusões.  No  viés

explanacionista, a hipótese que deve ser adotada como verdadeira é aquela que melhor explicar as

provas colhidas. 

Combinando o explanacionismo com o  standard de prova da acusação, que se

Martinazzo. As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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identifica como a prova para além de uma dúvida razoável, pode-se chegar à conclusão quanto à

condenação ou absolvição do réu.

C.1.3. Standard de prova

O melhor standard de prova que existe foi desenvolvido no direito anglo-saxão, e

é o “para além da dúvida razoável”. Esse standard decorreu da constatação, pelas cortes inglesas no

século XVII, de que a certeza é impossível, e de que, caso exigida certeza, os jurados absolveriam

mesmo aqueles réus em relação aos quais há abundante prova. Em 1850 as cortes já estavam

aplicando o “reasonable doubt standard”,  que hoje é um dos mais conhecidos na vida pública

americana.

Certeza, filosoficamente falando, é um atributo psicológico e significa ausência de

capacidade de duvidar. O estado de certeza diz mais a respeito da falta de criatividade do indivíduo

do  que  a  respeito  da  realidade.  Toda  evidência,  por  natureza,  é  plurívoca.  A  partir  de  cada

evidência,  teoricamente, podem-se lançar infinitas hipóteses explicatórias, muito embora muitas

vezes apenas poucas delas poderiam ser consideradas plausíveis.

Assim,  o  que  se  deve  esperar  no  processo  penal  é  que  a  prova  gere  uma

convicção para além de uma dúvida que é razoável, e não uma convicção para além de uma dúvida

meramente possível. É possível que as cinco testemunhas que afirmam não se conhecer, e não

conhecer suspeito ou vítima, mintam por diferentes razões que o suspeito matou a vítima, mas isso

é improvável.

A Suprema Corte americana traçou alguns parâmetros para a dúvida razoável. Ela

é menos do que uma dúvida substanciosa ou grave incerteza (Cage v. Louisiana, 1990), mas é mais

que uma mera dúvida possível (Sandoval v. California, 1994).

Aos  poucos,  o  melhor  standard,  para  além  da  dúvida  razoável,  vem  sendo

incorporado em nosso sistema. Na AP 470, por exemplo, houve 58 referências à expressão “dúvida

razoável”.25 O Ministro Luiz Fux, na AP 470, bem enquadrou a questão da exigência de prova para a

25 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presunções.  Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2015, p. 274. No capítulo 8, o standard de prova para condenação criminal é analisado.
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condenação, discorrendo que o standard de condenação criminal:

(…) não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo

acusado já impeça que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as

dúvidas que surjam das alegações da defesa e das provas favoráveis à versão

dos  acusados  não  forem  razoáveis,  não  forem críveis  diante  das  demais

provas,  pode  haver  condenação.  Lembremos  que  a  presunção  de  não

culpabilidade  não  transforma  o  critério  da  'dúvida  razoável'  em  'certeza

absoluta'. (STF, Plenário, AP 470, 2012, fls. 53.118-53.119).

C.1.4. Autoria no contexto da nova criminalidade

Os  delitos  consequentes  da  moderna  criminalidade  (como  crimes

macroeconômicos  e  societários)  possuem  algumas  características  peculiares,  erigindo  novas

questões, inclusive em torno de autoria, conforme já se vem reconhecendo e enfrentando (v.g. as

discussões acerca da “denúncia geral”, em contraposição à genérica, e da aplicação da teoria do

domínio do fato em relação crimes societários).

Tais delitos constituem fenômeno criminológico próprio a demandar arcabouço

hermenêutico específico. Aliás, foi a tentativa de estender a dogmática tradicional, aplicável aos

crimes “comuns”, à seara dos crimes modernos que demonstrou a sua insuficiência e a revisão de

alguns conceitos nesse campo. 

A  doutrina  e  a  jurisprudência  têm  mostrado  avanços  nessa  questão,

interessando-nos aqui, especificadamente, a questão da autoria em crimes praticados no âmbito

de organizações empresariais.

Em crimes dessa modalidade, pertinente o destacado pelo d. juiz federal Sergio

Eduardo Cardoso, em sentença nos autos nº 0000327-29.2002.404.7209, no sentido de que “ao

contrário dos chamados crimes de sangue, cuja autoria é direta e imediatamente apreendida a

partir da ação quase instantânea,  os crimes de colarinho branco, dentre os quais figura o dos

presentes  autos,  exige  instrumentos  técnico-jurídicos  inerentes  a  uma  dogmática  que
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dialogue com as características peculiares das organizações corporativas contemporâneas”26. 

Nesse sentido, decisões judiciais importantes em relação a crimes praticados por

organizações  criminosas  e  no  âmbito  de  organizações  empresariais  vêm  incorporando e

desenvolvendo não somente a teoria do domínio do fato como também uma de suas vertentes

específicas, a teoria do domínio da organização.

Consoante  aponta  a  mais  moderna  doutrina,  a  teoria  do  domínio  do  fato,

desenvolvida sobretudo a partir das formulações de Claus Roxin, possibilita mais acertada distinção

entre  autor  e  partícipe,  permitindo  melhor  compreensão  da  coautoria  e  da  figura  do  autor

mediato. De acordo com essa teoria, nas palavras de Jorge de Figueiredo Dias: 

“Autor  é,  segundo esta concepção e de  forma sintética e conclusiva,  quem

domina o  facto,  quem dele  é  “senhor”,  quem toma a  execução  “nas  suas

próprias mãos” de tal modo que dele depende decisivamente o se e o como da

realização típica; nesta precisa acepção se podendo afirmar que o autor é a

figura central  do  acontecimento.  Assim se revela e  concretiza a procurada

síntese, que faz surgir o fato como unidade de sentido objectiva-subjectiva: ele

aparece,  numa  sua  vertente  como  obra  de  uma  vontade  que  dirige  o

acontecimento,  noutra  vertente  como  fruto  de  uma  contribuição  para  o

acontecimento dotada de um determinado peso e significado objectivo”27

Segue o doutrinador,  reproduzindo os  ensinamentos  de Roxin,  demonstrando

que o domínio do fato, que determina a responsabilização do agente por autoria, pode se dar de

três maneiras:

“O agente pode dominar o facto desde logo na medida em que é ele próprio

quem procede à realização típica, quem leva a cabo o comportamento com

seu próprio corpo (é o chamado por Roxin domínio da acção que caracteriza

a autoria imediata). Mas pode também dominar o facto e a realização típica

mesmo sem nela fisicamente participar, quando domina o executante através

26 Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC, sentença publicada em 22/3/2012, fls. 798-800v.
27 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: tomo I: questões fundamentais: a doutrina geral do crime.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 765/766.
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de coacção, de erro ou de um aparelho organizado de poder (quando possui o

domínio  da  vontade do  executante  que  caracteriza  a  autoria  mediata).

Como pode ainda dominar o facto através de uma divisão de tarefas com

outros agentes, desde que, durante a execução, possua uma função relevante

para a realização típica (possuindo o que Roxin chamou o domínio funcional

do facto que constitui o signo distintivo da co-autoria)”.28

Duas conclusões nos interessam do trecho transcrito: 1) a realização pessoal dos

elementos  do  tipo  sempre  caracteriza  autoria,  seja  na  vertente  domínio  de  ação  ou  domínio

funcional do fato; e 2) no âmbito do domínio da vontade, a atuação do autor mediato perante o

imediato pode se dar por 3 formas distintas: coação, erro ou por meio de um aparelho organizado

de poder.

Na última das modalidades de autoria mediata, a chamada teoria do domínio da

organização, o autor mediato responde juntamente, em coautoria, com o executante da ordem

(autor pelo domínio da ação). Nas palavras de Luís Greco e Alaor Leite: 

“Há, além das acima mencionadas, uma situação adicional, mais notória e

menos  questionada  de  autoria  mediata  por  meio  de  um  instrumento

plenamente  responsável.  Trata-se  da  terceira  forma de  autoria  mediata:

além do domínio sobre a vontade de um terceiro por  meio de erro ou de

coação, propõe Roxin, de forma original, que se reconheça a possibilidade de

domínio por meio de um aparato organizado de poder,  categoria  que

ingressou na discussão em artigo publicado por Roxin em 1963 na revista

Goltdammer’s  Archiv  für  Strafrecht,37 e  que  é  objeto  constante  das

manifestações de  Roxin.38 Aquele que,  servindo-se de uma organização

verticalmente  estruturada  e  apartada,  dissociada  da  ordem  jurídica,

emite uma ordem cujo cumprimento é entregue a executores fungíveis,

que funcionam como meras engrenagens de uma estrutura automática,

não  se  limita  a  instigar,  mas  é  verdadeiro  autor  mediato  dos  fatos

realizados. (...)”

28 DIAS, idem, p. 767/768.

 34/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Em  que  pese  Roxin  seja  contrário  à  aplicação  da  teoria  do  domínio  da

organização  no  âmbito  empresarial,  por  entender  que  somente  se  amolda  a  organizações

dissociadas da ordem jurídica29, é fato que a teoria foi desenvolvida de forma autônoma por vários

outros doutrinadores, assim como foi aplicada de forma autônoma de sua formulação original pela

jurisprudência, tanto em outros países como na própria Alemanha, de forma a haver uma forte

corrente que hoje admite tal possibilidade.

Nesse  sentido,  Bruna Martins  Amorim Dutra  não apenas aponta  que  referida

teoria  é  aplicada  para  dirigentes  de  empresas  pelo  próprio  Superior  Tribunal  Alemão30,  como

defende tal  possibilidade no âmbito doutrinário e indica que assim vem sendo aplicada pelos

tribunais brasileiros:

“Conforme é sabido, a teoria do domínio do fato ou teoria objetivo-

subjetiva, pioneiramente apresentada por Hans Welzel na obra Studien zum

system des strafrechts e desenvolvida por Roxin em sua monografia Täterschaft

und  Tatherrschaft10,  propugna  que  é  autor  aquele  que  realiza  um  aporte

relevante  para  o  cometimento  do  crime  e  possui  o  ânimo  de  dirigir  a

realização do fato. Trata-se de um conceito ontológico, uma vez que deriva da

realidade  fática.  Em  síntese,  o  autor  delitivo  seria  aquele  que  detivesse  o

efetivo controle do fato criminoso, sendo “señor y dueño de su decisión y su

ejecución,  y  con  esto,  dueño  y  señor  de  ‘su’  hecho,  al  cual  le  da  forma

conscientemente en su existencia y en su forma” (Welzel, 2007, p. 82-83).

Por  conseguinte,  os  requisitos  caracterizadores  do  domínio  do

fato em virtude do domínio da organização devem ser estabelecidos de

modo a viabilizar a identificação do controle da empreitada criminosa

por parte do dirigente da estrutura de poder,  sob os  pontos de vista

objetivo  e  subjetivo.  Nesse  contexto,  conforme  defende  Kai  Ambos

(1999,  p.  133-165),  a  desvinculação  do  aparato  em  relação  ao

29 Nesse sentido, vale destacar que a preocupação central de Roxin é a questão da responsabilização dentro de estruturas estatais,
tendo desenvolvido sua teoria sobretudo em relação à responsabilização penal dos líderes nazistas.

30 Nesse sentido, conclui que “a jurisprudência do Superior Tribunal Federal alemão se pacificou no sentido de admitir a aplicabilidade
da construção roxiniana aos casos de delinquência empresarial,  conquanto que satisfeitos os requisitos para a configuração do
domínio da organização pelo dirigente da empresa”. DUTRA, Bruna Martins Amorim. A aplicabilidade da Teoria do Domínio da
Organização  no  âmbito  da  criminalidade empresarial  brasileira,  in  Inovações no  Direito  Penal  Econômico  –  Contribuições
Criminológicas Político-Criminais e Dogmáticas. Organizador: Artur de Brito Gueiros Souza. Brasília: ESMPU, 2011. p. 231.
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ordenamento jurídico não parece ser um pressuposto indispensável para

a configuração do domínio da organização.

Argumenta  Claus  Roxin  (2000,  p.  276-278)  que,  nas  organizações

associadas ao Direito, existiria a devida expectativa de que as ordens ilícitas

não fossem cumpridas,  motivo pela qual  não haveria substitutibilidade dos

executores, uma vez que estes deveriam ser recrutados individualmente para o

plano  delitivo.  Todavia,  tal  sustentação  recai  no  próprio  requisito  da

fungibilidade, demonstrando ser este o verdadeiro fator imprescindível para a

caracterização do domínio da organização.

Com efeito, é a fungibilidade dos executores que permite identificar o

funcionamento automático da organização, de modo que “o atuante imediato

é apenas  uma roldana substituível  dentro  das  engrenagens  do aparato  de

poder” (Roxin, 2008, p. 324). Assim, malgrado o destinatário da ordem ilícita

seja livre – ao contrário do que ocorre no domínio do erro, da coação e da

inimputabilidade  –,  sua  negativa  em  cumpri-la  não  frustra  o  projeto  do

dirigente, visto que pode ser imediatamente substituído por alguém que, com

domínio da ação, aceitará sua execução. Portanto, satisfeito esse requisito, é

possível afirmar que o homem de trás possui o domínio do fato em virtude do

domínio da organização, independentemente de estar ou não a estrutura de

poder  dissociada do  Direito,  sendo  autor  mediato  por  deter  o  controle  da

empreitada criminosa sob os pontos de vista objetivo e subjetivo.

Assentadas tais premissas, concluímos, em oposição à doutrina

estrangeira  predominante,  que  a  teoria  do  domínio  da  organização

pode ser aplicada aos casos de criminalidade empresarial, conquanto se

comprove o domínio concreto do fato delituoso por parte do empresário,

nos moldes  expostos acima,  ou seja,  considerando que o conceito  de

autor é ontológico, uma vez demonstrado que a empresa é dotada de

organização e que o êxito do plano delitivo do seu dirigente restava

assegurado  pela  fungibilidade  dos  executores,  forçoso  reconhecer  a

configuração da autoria de escritório.”31

31 DUTRA,  idem,  p. 232/233. Vale ressaltar que a autora defende tal entendimento tão somente para condutas comissivas, e não
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No mesmo sentido, a posição do professor Paulo César Busato:

“A  outra  condição  que  traz  Roxin,  no  entanto,  entendo  seja

questionável.  Pretende o autor que os casos de aplicação do critério sejam

identificados em estruturas de poder organizado à margem do direito.

Aqui o tema suscita fortes dúvidas. A começar pelos próprios exemplos

utilizados por Roxin, a saber: o caso dos atiradores do Muro de Berlim. Ora, o

que é questionável, dentro da posição deles, não é estarem ou não ajustados

ao direito, pois, na verdade, estão cumprindo perfeitamente as ordens que sua

organização  jurídica  determina,  ainda  que  estas  ordens  sejam claramente

injustas. O mesmo pode-se dizer, inclusive, do caso Eichmann.

Por  outro  lado,  é  forçoso  admitir  que  tal  critério  é  artificial  e  não

corresponde  à  realidade  criminológica.  Ele  visa  tão  somente  apartar  do

âmbito da discussão sobre o reconhecimento da autoria a figura da empresa

que, não obstante seja evidentemente constituída de uma forma diferente, por

exemplo, das máfias ou organizações criminosas, em determinado momento,

pode perfeitamente organizar-se e estruturar-se em torno da realização de

crimes.

Portanto, a posição que entendo correta é que a responsabilidade

em aparatos de poder organizados admite a figura do autor por trás do

autor  a  despeito  de  que  o  fato  incriminado  se  desenvolva  em  um

aparato  que  atue  à  margem  do  direito.  Isso  inclui,  sem  dúvidas,  o

âmbito das empresas. (...)32”

Some-se  a  isso  a  observação  de  que,  em que  pese  os  agentes  integrassem

pessoa  jurídica  lícita,  em  verdade  constituíram  verdadeiro  núcleo  de  organização  criminosa

endógeno, dedicado à realização de atividades ilícitas no seio da empresa. 

Nesse sentido, em sua dissertação de mestrado, José Carlos Portella Junior bem

omissivas, do dirigente. Quanto à jurisprudência nacional, mais à frente, a fls. 236, assevera: “A jurisprudência nacional, portanto,
não obstante o entendimento doutrinário predominante em contrário,  tem seguido a orientação do Superior  Tribunal Federal
alemão ao admitir a extensão da construção roxiniana a organizações que atuem no âmbito da licitude, como as empresas”.

32 BUSATO, Paulo César. Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2013. p. 716/717.
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sublinha o entendimento de que, para o reconhecimento do domínio da organização em estruturas

empresariais  no  que  se  refere  ao  requisito  da  “desvinculação  ao  direito”,  basta  a  referência  à

realização  de  ato  à  margem  do  direito,  independentemente  de  a  organização,  em  si,  estar

constituída de forma legal:

“Há  divergência  na  doutrina  penal  acerca  da  exigência  da

desvinculação do direito do aparato de poder. Contra esse requisito sugerido

por Roxin, posiciona-se Kai Ambos, amparado na decisão da Suprema Corte

Alemã no caso dos 'Atiradores do Muro',  para quem  basta a atuação do

aparato organizado à margem da lei, mas não é necessário que ele em

si mesmo não seja reconhecido pelo direito.

Do  mesmo  modo,  Eva  Fernández  Ibáñez,  com espeque  na  tese  de

Muñoz Conde e Nuñez Castaño, entende que a desvinculação do direito não

se  afigura  como  requisito  sine  qua  non  para  a  determinação  da  autoria

mediata em aparatos organizados de poder, visto que nada há que demonstre

que  o  domínio  da  vontade  do  'autor  de  escritório'  mediante  um  aparato

organizado de  poder  se  estabelece  em razão da  desvinculação jurídica  da

organização.  Segundo  ela,  a  hierarquia,  a  fungibilidade  do  executor  e,

consequentemente, o automatismo não desaparecem pelo conhecimento do

autor imediato de que as condutas serão executadas em um aparente marco

de legalidade. O domínio do fato pelo autor mediato se dá não em razão da

legalidade ou não da organização in se, mas sim, concretamente, a partir do

domínio dos processos causais,  como a hierarquização, a fungibilidade e o

automatismo existentes na organização.

(…)

Por fim,  quanto ao requisito da desvinculação do direito, ainda

que sua aceitação também seja controvertida na doutrina penal, pode-

se entendê-lo, no que concerne à organização empresarial, como critério

vinculado à realização do ato à margem do direito,  isto é,  no caso da

exploração de  trabalho escravo,  a  sujeição dos  trabalhadores  a  regime de
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negação  da  sua  condição  humana,  seja  cerceando  sua  liberdade,  seja

submetendo-os a trabalhos forçados ou em condições degradantes. Assim, em

que pese a organização empresarial  ser um aparato de poder reconhecido

pelo direito, a exploração do trabalho escravo, como modelo de produção, está

fora da 'ordem jurídica' pátria e também é contrária ao Direito Internacional

(como visto no capítulo 1 deste trabalho).

(…)

Elena  Núñez  Castaño  entende  que  se  pode  afastar  a  exigência  da

desvinculação do direito para a aplicação da teoria dos aparatos organizados

de poder à criminalidade de empresa, pois, segundo ela, no atual estágio da

economia competitiva, está cada vez mais difícil verificar os limites entre uma

estratégia de mercado legal e outras condutas criminosas que tenham como

fim aumentar a competitividade da empresa. Assim, ela percebe que várias

atividades  empresariais  se  desenvolvem na ilegalidade,  embora  a empresa

tenha fins lícitos (a autoria cita como exemplo dessa realidade a sonegação de

impostos, crimes financeiros, crimes contra o meio ambiente, entre outros).33”

Admitida  essa  premissa,  tem-se  que  o  autor  mediato,  no  caso,  serve-se  da

estrutura empresarial que domina para determinar a atuação do ator imediato que, em que pese

fungível, opta dolosamente por praticar a conduta:

“O domínio do fato do “homem de trás” dentro do aparato é importante para

a eventual substituição de autores na execução do delito, mas também para o

convencimento  do  engajamento  na  organização,  sendo  estas  duas

importantes  e  diferentes  situações.  Consequentemente  a  integração  à

organização torna-se algo como uma tendência, esperando-se que o membro

nela se engaje. Este pode ser um raciocínio utilizado para que os integrantes

atuem diretamente por si só e não se fixem no significado da sua conduta. O

significado de uma organização é também de crescimento interno, como

o desenvolvimento em carreira, necessidade de valoração, de ideologia

33 PORTELLA JUNIOR, José Carlos.  A responsabilidade penal dos dirigentes de empresa por crime de trabalho escravo: uma
abordagem a partir das perspectivas dogmáticas atuais de imputação no Direito Penal Econômico. Curitiba: 2013. p. 126/133.
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deslumbrante  ou  também  de  impulso  criminológico,  acreditando-se

poder,  impunemente,  integrar  uma organização  ilegal.  Então  resulta

que  o  integrante  se  divide  internamente  assumindo  o  seguinte

convencimento: “Se eu não fizer, um outro o fará”. Por fim há também

circunstâncias  que  embora  não  necessárias  –  ou  de  justificativas

equivocadas do homem de trás, em determinadas situações, em algum

ponto  de  aproximam:  a  conscientização  e  a  vontade  do  executor

escapam um pouco (são desviadas) em face da abrangência da situação

que se afigura,  como o desprezo de seus colegas  ou outras questões

sociais paralelas, ou o cálculo de que apesar do objetivo ilegal e a sua

potencial punibilidade, “ordens superiores” devem ser cumpridas. Mas

mesmo com estes  distintos  e  variados  fatores  possíveis,  a  culpa  e  a

responsabilidade dos  copartícipes  não se  excluem. Suas  consequências

somente,  eventualmente,  pouco  se  reduzem;  e,  em  pelo  menos  uma

característica  até  mesmo  aumentam,  direcionando-se  para  um  ponto  em

comum:  eles  quiseram  se  tornar  membros  e  se  integrar  àquela

organização desenvolvida e previamente constituída, e que, à parte de

sua possível  substituição pelo “homem de trás”,  com ele estabeleceu

uma base de segurança sob a assertiva da recíproca confiança.

Segue-se a interessante colocação de Claus Roxin:

“(…?)  Según  mi  concepción,  aquí  es  autor  mediato  todo  aquel  que  está

colocado  en  la  palanca  de  un  aparato  de  poder  -sin  importar  el  nivel

jerárquico – y que a través de órdenes puede dar lugar a delitos en los cuales

no importa la individualidad del ejecutante. ‘Luego, la “fungibilidad”, es decir,

la posibilidad ilimitada de reemplazar al autor inmediato, es lo que garantiza

al  hombre  de  atrás  la  ejecución  del  hecho  y  le  permite  dominar  los

acontecimientos.  El  actor  inmediato  solamente  es  un  “engrenaje”

reemplazable en la maquinaria del aparato de poder. Esto no cambia para

nada el hecho de que quien finalmente ejecute de propiamano el homicidio

sea punible como autor inmediato.  Pese a todo, los dadores de la orden

ubicados  en  la  palanca  del  poder  son  autores  mediatos,  pues  la

 40/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ejecución  del  hecho,  a  diferencia  de  la  inducción,  no  depende  de  la

decisión  del  autor  inmediato.  Dado  que  la  autoría  inmediata  del

ejecutante y la mediata del hombre de atrás descansan en presupuestos

diferentes -la primera, en la propia mano, la segunda en la dirección del

aparato- pueden coexistir tanto lógica como teleológicamente, pese a lo

que sostiene una difundida opinión contraria. La forma de aparición del autor

mediato que se ha explicado constituye la expresión jurídica adecuada frente

al fenómeno del “autor de escritorio”, el cual, sin perjuicio de su dominio del

hecho, depende necesariamente de autores inmediatos’. El modelo presentado

de autoría mediata no solamente alcanza a delitos cometidos por aparatos de

Poder Estatal, sino también rige para la criminalidad organizada no estatal y

para muchas formas de aparición del terrorismo.(...)”34

Tais  conceitos  são  fundamentais  em  delitos  macroeconômicos  e  societários,

perpetrados  no  âmbito  de  estruturas  empresariais  com  múltiplos  executores  e  de  cuja

complexidade  organizacional  valem-se  os  criminosos,  consoante  reconhecido  pelo  E.  Tribunal

Regional  Federal  da  4ª  Região,  no  seguinte  excerto  do  voto  do  relator  da  ACR  5014511-

23.2011.404.7100, 8ª T., D.E. 15/4/2013, Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz:

“(...). Com efeito, a criminalidade contemporânea, sobretudo nos delitos

ditos empresariais, é caracterizada, quase sempre, por um verdadeiro e

intrincado  sistema  de  divisão  do  trabalho  delituoso  no  qual  são

repartidas,  entre  os  agentes  executores  da  ação  criminosa,  uma

multiplicidade de tarefas, cada qual fundamental à consecução do fim

comum. As categorias tradicionais de co-autor e partícipe,  assim, em

vista  do  modelo  organizacional  que  passou,  na  época  moderna,  a

caracterizar  a  prática  delitiva  societária,  não  se  mostram  mais

suficientes para a atribuição da responsabilidade penal individual.  Foi

assim que, a partir de uma formulação idealizada por Claus Roxin em sua

monografia Täterschaft und Tatherrschaft ("Autoria e Domínio do Fato") para

estabelecer  a  responsabilidade  oriunda  dos  crimes  cometidos  pelo  Estado

34 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Autoria pelo domínio do fato em organizações criminosas. Revista dos Tribunais. Vol. 937/2013. p.
437. Nov./2013. DTR\2013\9843.
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nacional-socialista  alemão,  construiu-se o  conceito  de autor  mediato, ou

seja, aquele que, atuando na cúpula da associação criminosa, dirige a

intenção do agente responsável pela prática direta do ato delituoso. O

autor mediato não tem, propriamente, o domínio do fato, mas sim o

domínio da organização,  que, segundo o vaticínio de Jorge de Figueiredo

Dias, "constituye una forma de dominio-de-la-voluntad que, indiferente a la

actitud  subjetivo-psicológica  del  específico  ejecutor,  no  se  confunde  con  el

dominio-del error o con el dominio-de-la-coacción, integrando un fundamento

autónomo de la autoría mediata" (Autoría y Participación en el Dominio de la

Criminalidad Organizada:  el  "Dominio de la  Organización".  In OLIVÉ,  Juan

Carlos Ferré e BORRALLO, Enrique Anarte. Delincuencia organizada - Aspectos

penales, procesales y criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva, 1999).

"En la discusión que ha sucedido a la  construcción científica de la  autoría

mediata",  pondera Carlos Gómez-Jara Diez,  "(...)  puede observarse cómo la

piedra  angular  radica  en  el  criterio  que  fundamenta  el  dominio  de  la

organización",  consignando  o  referido  doutrinador,  a  respeito,  que  "la

responsabilidad  del  superior  jerárquico  viene  dada  por  su  «dominio  de  la

configuración relevante superior»". Salienta, sobretudo, que "esta possibilidad

entra  en  consideración  cuando  el  superior  jerárquico  sabe  más  sobre  ma

peligrosidad  para  los  bienes  juridicos  que  su  proprio  subordinado"

(¿Responsabilidade penal de los directivos de empresa en virtud de su dominio

de  la  organización?  Algunas  consideraciones  críticas.  In  Revista  Ibero-

Americana de Ciências Penais. Porto Alegre: ESMP, 2005. n. 11, p. 13). (...)”. -

grifos adicionados.

Isso é ainda mais relevante quando se depara com crimes praticados no seio de

estruturas organizacionais em que o superior lança mão de expedientes mais complexos a fim de

não só se afastar – na aparência – da cadeia causal de decisões e evitar responsabilizações, mas se

ocultar.  Nesse  sentido,  no  julgamento  da  AP.  470,  a  ilustre  ministra  Rosa  Weber  destacou  o

entendimento de que, em crimes empresariais, há verdadeira presunção relativa da autoria dos

respectivos dirigentes:
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“(...) Mal comparando, nos crimes de guerra punem-se, em geral, os generais

estrategistas que, desde seus gabinetes, planejam os ataques, e não os simples

soldados que os executam, sempre dominados pela subserviência da inerente

subordinação. Do mesmo modo nos crimes empresariais a imputação, em

regra, deve recair sobre os dirigentes, o órgão de controle, que traça os

limites e a qualidade da ação que há de ser desenvolvida pelos demais.

Ensina Raul Cervini:

“Por consiguiente, para la imputación es decisivo el dominio por organización

del hombre de atrás. Su autoria mediata termina solo em aquel punto en el

que ‘faltan los presupuestos precisamente en esse dominio por organización’”

(El  Derecho  Penal  de  La  Empresa  Desde  Una  Visión  Garantista,  Ed.  Bdef,

Montevideo, 2005, p. 145)

Em verdade, a teoria do domínio do fato constitui uma decorrência da

teoria finalista de Hans Welzel. O propósito da conduta criminosa é de

quem exerce o controle, de quem tem poder sobre o resultado. Desse

modo,  no  crime  com  utilização  da  empresa,  autor  é  o  dirigente  ou

dirigentes  que  podem evitar  que  o  resultado  ocorra.  Domina o  fato

quem detém o poder de desistir e mudar a rota da ação criminosa. Uma

ordem  do  responsável  seria  o  suficiente  para  não  existir  o

comportamento típico. Nisso está a ação final.

Assim, o  que se há de verificar,  no caso concreto,  é  quem detinha o

poder  de  controle  da  organização  para  o  efeito  de  decidir  pela

consumação do delito. Se a resposta for negativa haverá de concluir-se pela

inexistência da autoria. Volta-se ao magistério do uruguaio Raul Cervini:

“En ese caso, el ejecutor es un mero instrumento ciego del hombre de atrás y,

entonces parece posible imputar la autoria mediata a éste.” (ob. cit. p. 146)

Importante salientar que, nesse estreito âmbito da autoria nos crimes

empresariais, é possível afirmar que se opera uma presunção relativa de

autoria dos dirigentes. Disso resultam duas consequências:  a) é viável ao
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acusado comprovar que inexistia o poder de decisão; b) os subordinados ou

auxiliares que aderiram à cadeia causal não sofrem esse juízo que pressupõe

uma presunção juris tantum de autoria. (...)”. - grifos adicionados.

O próprio direito positivado vem reconhecendo a atuação por domínio do fato

em delitos complexos, podendo-se citar, como exemplo, o § 3º do artigo 2º da Lei de Organizações

Criminosas, que reconhece majorante àquele que exerce o comando da organização,  ainda que

não pratique pessoalmente atos de execução.  No mesmo sentido, com a já citada Bruna Marins

Amorim Dutra, podem-se citar os artigos 11,  caput  da Lei 8.137 e 75 do Código de Defesa do

Consumidor, bem como a agravante instituída pelo artigo 62, I do Código Penal35.

Daí  porque a acusação em tela  foi  dirigida contra  os  reais  controladores  das

empresas contra os quais havia prova de envolvimento nos crimes, sem prejuízo da atribuição de

responsabilidade  penal  a  outros  agentes  que  com  eles  colaboraram  praticando  condutas

fundamentais à obtenção da finalidade comum.

C.2 CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA e CONCUSSÃO

C.2.1. Pressupostos Teóricos

C.2.1.1. Distinção entre as condutas de corrupção e o delito de concussão

A presente ação penal imputa aos réus a prática de crimes de corrupção ativa,

corrupção passiva e concussão, em relação ao oferecimento, promessa, solicitação, recebimento e

exigência de vantagem indevida para fins de obstruir as Comissões Parlamentares de Inquérito

instaladas  no  Congresso  Nacional  para  apurar  as  condutas  ilícitas  praticadas  no  âmbito  da

PETROBRAS.

Cabe  então,  fazer  breve  escorço  teórico  sobre  as  estas  três  figuras  típicas

envolvidas, traçando as principais diferenças entre elas.

O caput do art. 333 do Código Penal prevê como condutas típicas do crime de

35 DUTRA, idem, p. 243/244.
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corrupção ativa oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. Trata-se, portanto,

de conduta ativa, de iniciativa do particular com o objetivo de obter vantagem por meio de ação

ou omissão que se insira na esfera de poder do funcionário público. 

O  caput do art. 317 do Código Penal, por sua vez, estabelece três núcleos do

crime  de  corrupção  passiva:  solicitar ou  receber vantagem indevida  e  aceitar  promessa de  tal

vantagem. Os núcleos  receber  e  aceitar promessa exigem a anteriormente referida conduta ativa

por  parte  do  particular  corruptor.  Por  sua  vez,  o  núcleo  solicitar pressupõe  atitude  inicial  do

funcionário público.

É nessa última modalidade de corrupção passiva,  por iniciativa do funcionário

público, que se deve tomar cautela para distinguir a ação do crime de concussão, tipificado no

caput do artigo 316 do Código Penal. Sobre esta última figura típica, lecionam Rui Stoco e Tatiana

de O. Stoco:

“A ação incriminada prevista no caput consiste em exigir vantagem indevida, direta ou

indiretamente, em razão da função pública.

Exigir  é  impor,  reclamar,  intimidar,  ou  ordenar  como  obrigação.  A  ação  deve

obrigatoriamente  relacionar-se  com  o  exercício  da  função  pública  que  o  agente

desempenha ou que virá a desempenhar (na hipótese de não a ter ainda assumido), pois

na base da incriminação está o metus publicae potestatis, ou seja, o temor de

represália por parte da autoridade.

A lei só considera caracterizado o crime de concussão quando a exigência do

agente assuma a forma de forte choque o abalo sobre o administrado, incutindo-

lhe temor e preocupação.

Como ensinou Nelson Hungria, “cumpre que o agente proceda, franca ou tacitamente,

em função de autoridade, invocando ou insinuando a sua qualidade (Comentários ao

Código Penal.  4.  ed. Rio de Janeiro:  Forense, 1958, v.  9,  p. 359).  O pedir,  solicitar ou

apenas insinuar uma pretensão indevida não caracteriza o crime em estudo, mas outro
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também previsto no Código Penal (art. 317).”36

Assim, podem-se extrair as seguintes premissas quanto ao delito de concussão:

1. Trata-se de crime de iniciativa do funcionário público.

2.  É  necessário,  para  sua  caracterização,  que  o  funcionário  público  realize

exigência de vantagem indevida em razão de sua autoridade sobre o sujeito passivo, decorrente do

exercício de função pública.

3.  É  preciso que tal  exigência cause temor na vítima,  que se vê  submetida a

coação moral de difícil resistência.

Quanto ao terceiro requisito, a coação moral deve ser significativa, a ponto de

quase se equiparar à coação moral irresistível que afastaria a própria existência do crime, na esfera

da culpabilidade (dentro, mais especificamente, da categoria 'inexigibilidade de conduta diversa').

Tanto é que a concussão reduz o particular à condição de vítima do crime, e não de coautor ou

partícipe. Essa condição de vítima, em que há absoluta ausência de responsabilização criminal, só é

compatível com uma situação que coloque o particular em uma posição de extrema dificuldade de

agir  de  modo  diverso,  em  razão  do  temor  –  ainda  que  subjetivo,  mas  amparado  pelas

circunstâncias objetivas – de um mal injusto e grave. Não há que se cogitar de concussão quando o

particular tinha alternativas lícitas, ainda que menos vantajosas, ou não existia sinalização de mal

injusto e grave.

Trata-se de situação muito diversa daquela em que há um acordo de vontades

entre  o  funcionário  público  e  o  particular,  que  realiza  o  pagamento  das  vantagens  indevidas

visando a obtenção de benefícios próprios advindos de atos funcionais do servidor, caracterizando

os crimes de corrupção ativa e passiva em bilateralidade. 

Nesse sentido, por exemplo, é a posição do e. TRF da 4ª Região, que distinguiu

concussão e corrupção com base, exatamente, no possível grau de resistência da vítima, pois na

36 SILVA FRANCO, Alberto e STOCO, Rui (coordenadores).  Código Penal e sua interpretação. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007. p. 1459/1460.
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concussão  existe  um  risco  de  mal  sério  e  grave  caso  não  atendida  a  exigência ,  o  qual

constrange o livre arbítrio e retira a capacidade de resistência do particular:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O

DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.  1. A

diferença  fundamental  entre  a  exigência  da  concussão  e  a  solicitação  da

corrupção,  é  o  grau  possível  de  resistência  da  vítima.  2.  Na  exigência  do

corruptor tem-se a coação, a ordem, a imposição sob pena de mal sério e grave

(ainda que não especificado), daí a dificuldade ou impossibilidade de resistência

do  particular,  que  por  isso  não  será  processado  por  corrupção  ativa.  Na

solicitação  do  corrupto,  tem-se  uma troca,  um  acordo  entre  iguais,  donde  a

possibilidade  plena  do  particular  não  aceitar  a  entrega  da  vantagem  e  sua

responsabilização pelo crime de corrupção ativa. 3.  O pedido de dinheiro  pelos

policiais  em troca de propaganda do guincho deve ser encarado como solicitação e

tipificada  a  conduta  como  corrupção  passiva,  do  art.  317  CP.  Dando  mero

enquadramento jurídico dos fatos já contidos na inicial acusatória, dá-se a emendatio

libelli,  que prescinde de novo contraditório -  aliás,  dá-se desclassificação inclusive a

pedido da própria defesa. 4.  Em face da classificação típica como corrupção passiva,

incide  a  necessidade  de  exame da  suspensão  condicional  do  processo,  pois  a  pena

mínima vigente na data dos fatos era de um ano, daí incidindo o art. 89 da Lei nº

9.099/95.  5.  Remessa dos autos ao primeiro grau para apreciação do cabimento da

suspensão condicional do processo. (TRF 4ª Região – Sétima Turma – Unânime – relator:

Des.  Tadaaqui  Hirose  –  Apelação  Criminal  –  Autos  200071110004946  –  Decisão:

28/03/06 – DJ: 17/05/06).

Como ficará claro na análise dos atos de ofício negociados pelo denunciado GIM

ARGELLO com os representantes das empreiteiras, em quase todas as vezes, houve um acordo de

vontades mutuamente benéfico pela negociação de atos funcionais  de interesse das empresas

cartelizadas.

No entanto, no caso específico da CAMARGO CORRÊA, ainda que a ação de GIM

ARGELLO pudesse evitar prejuízos à empresa, o ex-Senador impôs ao representante da empresa o

pagamento da vantagem indevida, utilizando um tom ríspido e autoritário.
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Nesse sentido, destaque-se a palavras de 

JULIO CAMARGO (testemunha de acusação, evento 229)

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. E vocês aceitaram o pagamento desses valores, como é
que foi?
Depoente:- Bom, nós no princípio dissemos, "Olha, a princípio, é impossível esse valor de
5 milhões, nós vamos voltar, vamos voltar, vamos pensar como é que isso é possível, no
nosso próximo encontro, quando nós viermos com o Ricardo, nós vamos então detalhar
pra vocês se é possível, se não é possível". Eu, do meu lado também pedi a mesma coisa e
então voltamos, se pudermos avançar, doutor Athayde, então, no outro encontro, quando
levamos o Ricardo Pessoa junto...
Ministério Público Federal:- Ele solicitou os valores. Vamos um segundo encontro, como
é que ele era? Ele era muito incisivo, ele era muito educado, como é que foi esse…
Depoente:- Ah, sempre muito educado, mas incisivo no sentido de dizer que era o
valor que ele precisava e que ele precisaria de imediato o valor de 2 milhões de
reais.
(...)”
Defesa de Léo Pinheiro:- O senhor confirma que a segunda reunião começou já com
tom áspero, dizendo ele que tem que resolver um assunto com Ricardo Pessoa antes?
Depoente:-Sim.
Defesa de Léo Pinheiro:- E ele se reuniram...
Depoente:-Tom áspero...
Defesa de Léo Pinheiro:- E eles voltaram?
Depoente:-Tom áspero só que eu não concordo. Era uma conversa onde ele falou,
"olha, eu preciso de contribuição política pra fazer a minha campanha, elegi essas
empresas  e  preciso  isso  de  vocês",  mas  não  houve  uma,  o  tom  áspero  não
corresponde ao que foi a conversa.  Só estou fazendo uma, no sentido de dar uma
precisão àquilo que foi.
Defesa de Léo Pinheiro:- Perfeito.
(...)”

JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (interrogatório, evento 447)

Defesa  Jorge  Argello:  Mas  isso  é  uma  questão  muito  importante  nesse  primeiro
depoimento dele aqui que o ex-senador teria dito que as contribuições eleitorais não
tinham nada a ver com a CPI. O senhor se lembra disso?
Interrogado: Eu acho que ele quis dizer, tem outro.
Defesa Jorge Argello: Não, eu estou falando especificamente desse aqui.
Juiz Federal: O senhor se recorda se ele falou isso?
Interrogado: Teve uma vez que eu perguntei se teria ajuda, se poderia darmos uma
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ajuda de campanha que ele disse que “não, não se trata disso”. Isso o senhor me
perguntou e eu já respondi. Isso ai deve ser a mesma resposta.
Defesa Jorge Argello: Quem que perguntou ao senhor se seria ajuda de campanha?
Interrogado: Eu que fiz a pergunta
Defesa Jorge Argello: O senhor fez uma pergunta pra ele
Interrogado: para o senador
Defesa Jorge Argello:  para o senador. Mas ele havia pedido para o senhor algum
valor?
Interrogado:  Não, a mim não. Ele pediu depois. Eu não sei a data, eu posso estar
fazendo uma confusão de data.  O senador pediu pra mim. Os dois senadores, o
senador Gim e o senador Vital do Rego. Ambos pediram. Não é ajuda de campanha.
Defesa Jorge Argello: Em algum momento partiu do senhor,  antes de haver  um
pedido  do  senador  Gim  Argello,  o  senhor  se  ofereceu  a  fazer  uma  doação  a
campanha, contribuição de campanha?
Interrogado: Ofereci,  e  ele  disse  que  não,  que  não  iria  tratar  daquele  assunto
naquela reunião, que está dizendo ai, isto é verdade.
Defesa Jorge Argello: Então ele veio tratar desse assunto
Interrogado: Ele veio tratar comigo pessoalmente
(...)”

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO (testemunha de acusação, evento 234)

Ministério Público Federal:-Qual foi o tom do Gim Argello nesse pedido?
Depoente:-Ele explicou que tinham várias empresas que já tinham aderido, que a
contribuição era de 5 milhões de reais e naturalmente que eu podia ficar à vontade
também se não quisesse participar,  teria outra empresa, teria colocado outra no
nosso lugar; foi um tom, assim, não foi um tom agressivo, em todo caso, de uma
certa forma, se não vem a cooperar pode ter alguma tipo de problema, não foi tão direto,
não tão direto assim, mas ficou dito “Olha, você não querendo aderir, não querendo
participar, nós podemos ter outra empresa para colocar no seu lugar”.
Ministério  Público  Federal:-No  seu  depoimento  você  falou  o  seguinte,  que  o  tom
utilizado por Gim Argello foi como se fosse um grande favor que estava oferecendo ao
declarante,  que se o declarante não quisesse participar do grupo de empreiteiros que
deixaria de ser chamado na CPI, não teria problema. Você confirma isso?
Depoente:-O tom foi que se nós não tivéssemos interesse, era tão importante pois
esse controle sobre as empresas que outra empresa poderia vir a participar, ou seja,
era um certo “privilégio” poder participar, mas não estaria obrigado.
(...)”

No entanto,  somente no caso específico da CAMARGO CORRÊA, ainda que a

 49/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ação de GIM ARGELLO pudesse evitar prejuízos à empresa, o ex-Senador impôs ao representante

da empresa o pagamento da vantagem indevida, utilizando um tom ríspido e autoritário.

GUSTAVO DA COSTA MARQUES (testemunha de acusação, evento 222)

Ministério Público Federal:-E esse pedido era relacionado à CPI?
Depoente:-Era, era relacionado à CPI. Ele disse isso, eu disse que não sabia de conversa
alguma,  mas  eu  não  tinha  alçada,  não  tinha  alçada  para  ...  e  que  ele  me disse  que
procurasse o senhor Valério,  me passou um...  Na verdade, quando aconteceu,  que eu
disse que não sabia, ele disse que há coisas que não se contesta, se executa. Tirou um
cartão, com o telefone do Valério, que eu procurasse o senhor Valério para tratar desse
assunto.
Ministério  Público  Federal:-O  senhor  sabe  me  dizer,  o  tom  dele  era  amistoso,  era
agressivo, ríspido, como é que era?
Depoente:-Nesse momento em que ele falou isso era um tom forte, era um tom ríspido,
nessa frase. No início a conversa era num tom amistoso.
(...)”

Portanto, como se verá detalhadamente a seguir, caracterizados estão os crimes

de concussão e corrupção praticados pelos ora acusados na presente ação penal. 

C.2.1.2. Pressupostos teóricos fixados pelo STF quanto aos crimes de corrupção – questão

dos atos de ofício

No julgamento da Ação Penal 470 (Caso Mensalão), a Suprema Corte Brasileira

travou amplo debate sobre as premissas teóricas dos crimes de corrupção ativa e passiva, fixando

entendimento  que  serve  de  parâmetro  para  casos  futuros.  As  conclusões  da  corte  máxima

brasileira foram assim ementadas:

“2. Premissas teóricas aplicáveis às figuras penais encartadas na denúncia:

(...)

2.7.  Corrupção: ativa e passiva.  Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva

(art.  317, CP) e ativa (art.  333,  CP),  a legislação infraconstitucional  visa a combater
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condutas  de  inegável  ultraje  à  moralidade  e  à  probidade  administrativas,  valores

encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime republicano brasileiro (art.

37, caput e § 4º, CRFB), sendo a censura criminal da corrupção manifestação eloquente

da intolerância nutrida pelo ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos

da res publica nacional.

2.7.1.  O crime da  corrupção,  seja  ela  passiva  ou ativa,  independe  da  efetiva

prática de ato de ofício, já que a lei penal brasileira não exige referido elemento

para fins de caracterização da corrupção, consistindo a efetiva prática de ato de

ofício em mera circunstância acidental na materialização do    referido ilícito, o

móvel  daquele  que  oferece    a  peita,  a  finalidade  que  o  anima,  podendo  até

mesmo contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua configuração.

2.7.2. O comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão de influência

indevida no exercício das funções públicas, traduzida no direcionamento do seu

desempenho, comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o

regime republicano, não sendo, por isso, necessário que o ato de ofício pretendido

seja, desde logo, certo, preciso e determinado.

2.7.3.  O  ato  de  ofício,  cuja  omissão  ou  retardamento  configura  majorante

prevista no art.  317, §  2º,  do Código Penal,  é mero exaurimento do crime de

corrupção passiva, sendo que a materialização deste delito ocorre com a simples

solicitação ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa),

por  agente  público,  em  razão  das  suas  funções,  ou  seja,  pela  simples

possibilidade de que o recebimento da propina venha a influir na prática de ato

de ofício.” - sem grifos no original

Como se observa, boa parte da discussão se travou em relação ao “ato de ofício”

a que alude o artigo 333 do Código Penal. Em que pese o artigo 317 não faça referência a esta

elementar  típica,  a  discussão  a  ele  se  estendeu  em  virtude  do  fato  de  se  tratar  de  crimes

bilaterais37.

37 Nesse sentido, observou Gustavo de Oliveira Quandt: “Como já observado,86 a lei brasileira divide a corrupção em ativa
e passiva, ainda que cominando as ambas a mesma pena.87 Em todo o resto, porém, o STF parece tratar as duas
figuras delituosas como verso e reverso da mesma moeda; em especial, transporta para o crime de corrupção
passiva, que não a prevê, a exigência legal contida no art. 333 do CP de que a vantagem indevida guarde relação
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Apesar de a ementa acima transcrita bem sintetizar as premissas fixadas,  vale

transcrever, por sua clareza e completude, trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Luiz

Fux, que as elucida:

“CORRUPÇÃO PASSIVA, ATO DE OFÍCIO E “CAIXA DOIS”

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e ativa (art. 333,

CP),  a  legislação infraconstitucional  visa  a  combater  condutas  de  inegável  ultraje  à

moralidade  e  à  probidade  administrativas,  valores  encartados  na  Lei  Magna  como

pedras de toque do regime republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura

criminal  da  corrupção  é  manifestação  eloquente  da  intolerância  nutrida  pelo

ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da res publica nacional. Tal

repúdio é tamanho que justifica a mobilização do arsenal sancionatório do direito penal,

reconhecidamente encarado como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados

contra a Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram corrupção passiva

as condutas de “solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,

ainda  que  fora  da  função  ou  antes  de assumi-la,  mas  em  razão  dela,  vantagem

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. Por seu turno, tem-se corrupção ativa

no  ato  de  “oferecer  ou  prometer  vantagem  indevida  a  funcionário  público,  para

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (CP, art. 333). Destaque-se o

teor dos dispositivos:

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou

aceitar promessa de tal vantagem:

com algum ato de ofício do funcionário público corrompido.88 Tal orientação, que aproxima os arts. 317 e 333 do
CP ao exigir para os dois - e não apenas para o segundo, tal como sugere o texto legal - que a vantagem indevida
prometida, solicitada etc. se relacione a algum ato de ofício do funcionário público, foi firmada no julgamento da
APn 307/DF (caso Collor),89 reiteradamente mencionado no acórdão da APn 470/MG, e constitui um dos pontos
mais  obscuros  este  último.”  QUANDT,  Gustavo  de  Oliveira.  Algumas  considerações  sobre  os  crimes  de
corrupção  ativa  e  passiva.  A propósito  do  julgamento  do  “Mensalão”  (APN  470/MG do  STF).  Revista
Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 106/2014. p. 181/214. Jan – Mar/2014.
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

§1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa,

o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo

dever funcional.

§2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de

dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Corrupção ativa

Art.  333  -  Oferecer  ou  prometer  vantagem  indevida  a  funcionário  público,  para

determiná-lo a praticar, omitir

ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se,  em razão da vantagem ou

promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever

funcional.

Sobressai das citadas normas incriminadoras o nítido propósito de o legislador

punir  o  tráfico  da  função  pública,  desestimulando  o  exercício  abusivo  dos

poderes e prerrogativas estatais. Como evidente, o escopo das normas é penalizar

tanto o corrupto (agente público), como o corruptor (terceiro). Daí falar-se em

crime de corrupção passiva para a primeira hipótese, e crime de corrupção ativa

para a segunda.

Ainda que muitas vezes caminhem lado a lado, como aspectos simétricos de um mesmo

fenômeno, os tipos penais de corrupção ativa e passiva são intrinsecamente distintos e

estruturalmente independentes, de sorte que a presença de um não implica, desde logo,

a caracterização de outro. Isso fica evidente pelos próprios verbos que integram o núcleo

de cada uma das condutas típicas. De um lado, a corrupção passiva pode configurar-se
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por qualquer das três ações do agente público: (i) a solicitação de vantagem indevida

(“solicitar”),  (ii)  o  efetivo  recebimento  de  vantagem  indevida  (“receber”)  ou  (iii)  a

aceitação de promessa de vantagem indevida (“aceitar promessa”).  De outro lado,  a

corrupção  ativa  decorre  de  uma  dentre  as  seguintes  condutas  descritas  no  tipo  de

injusto: (i) o oferecimento de vantagem indevida a funcionário público (“oferecer”) ou (ii)

a promessa de vantagem indevida a funcionário público (“prometer”).

Assim é que, se o agente público solicita vantagem indevida em razão da função

que exerce, já se configura crime de corrupção passiva, a despeito da eventual

resposta que vier a ser dada pelo destinatário da solicitação. Pode haver ou não

anuência do terceiro. Qualquer que seja o desfecho, o ilícito de corrupção passiva

já se consumou com a mera solicitação de vantagem. De igual modo, se o agente

público  recebe  oferta  de  vantagem  indevida  vinculada  aos  seus  misteres

funcionais,  tem-se  caracterizado de  imediato  o  crime  de  corrupção  ativa  por

parte do ofertante. O agente público não precisa aceitar a proposta para que o

crime  se  concretize.  Trata-se,  portanto,  de  ilícitos  penais  independentes  e

autônomos.

Essa constatação implica, ainda, outra.

Note-se  que  em  ambos  os  casos  mencionados  não  existe,  para  além  da

solicitação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e ulterior por

qualquer dos sujeitos envolvidos.  A ordem jurídica considera bastantes em si,

para fins de censura criminal, tanto a simples solicitação de vantagem indevida

quanto o seu mero oferecimento a agente público. É que tais comportamentos já

revelam, per se,  o nítido propósito de traficar a coisa pública, cujo desvalor é

intrínseco, justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que, para deixar de

multar um motorista infrator da legislação de trânsito, solicita-lhe dinheiro, incorre, de

plano,  no crime  de corrupção  passiva.  O agente  público  sequer  necessita  deixar  de

aplicar a sanção administrativa para que o crime de corrupção se consume. Basta que

solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o motorista infrator

é  quem  toma  a  iniciativa  e  oferece  dinheiro  ao  policial,  aquele  comete  crime  de
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corrupção ativa. O agente público não precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a

multa para, só após, o crime de corrupção ativa se configurar. Ele se materializa desde o

momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo a praticar,

omitir ou retardar ato de ofício.

Isso  serve  para  demonstrar  que  o  crime  de  corrupção  (passiva  ou  ativa)

independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira,  tal como

literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de caracterização da

corrupção. Em verdade, a efetiva prática de ato de ofício configura circunstância

acidental na materialização do referido ilícito,  podendo até mesmo contribuir

para sua apuração, mas irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato de ofício

representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele que oferece a

peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a prática possível e eventual

de ato de ofício que explica a solicitação de vantagem indevida (por parte do

agente estatal) ou o seu oferecimento (por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, certo,

preciso  e  determinado.  O  comportamento  reprimido  pela  norma  penal  é  a

pretensão de influência indevida no exercício das funções públicas, traduzida no

direcionamento do seu desempenho, comprometendo a isenção e imparcialidade

que devem presidir o regime republicano.

Não por outro motivo a legislação,  ao construir  linguisticamente os aludidos

tipos de injusto, valeu-se da expressão “em razão dela”, no art. 317 do Código

Penal,  e  da  preposição  “para”  no  art.  330  do  Código  Penal.  Trata-se  de

construções linguísticas com campo semântico bem delimitado, ligado às noções

de  explicação,  causa  ou  finalidade,  de  modo  a  revelar  que  o  ato  de  ofício,

enquanto  manifestação  de  potestade  estatal,  existe  na  corrupção  em  estado

potencial,  i.e.,  como razão bastante para justificar  a vantagem indevida, mas

sendo dispensável para a consumação do crime.

Voltando  ao exemplo  já  mencionado,  pode-se  dizer  que é  a  titularidade de  função
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pública pelo policial que explica a solicitação abusiva por ele realizada ao motorista

infrator.  Não  fosse  o  seu  poder  de  aplicar  multa  (ato  de  ofício),  dificilmente  sua

solicitação seria recebida com alguma seriedade pelo destinatário. Da mesma forma, é a

simples possibilidade de deixar de sofrer a multa (ato de ofício) que explica por que o

motorista infrator se dirigiu ao policial e não a qualquer outro sujeito. Em ambos os

casos,  o ato de ofício funciona como elemento atrativo ou justificador da vantagem

indevida, mas jamais pressuposto para a configuração da conduta típica de corrupção.

Não se pode perder de mira que a corrupção passiva é modalidade de crime formal,

assim compreendidos aqueles delitos que prescindem de resultado naturalístico para sua

consumação,  ainda  que  possam, eventualmente,  provocar  modificação  no  mundo

exterior, como mero  exaurimento da conduta criminosa. O ato de ofício, no crime de

corrupção passiva, é mero exaurimento do ilícito, cuja materialização exsurge perfeita e

acaba com a simples conduta descrita no tipo de injusto.

Em síntese: o crime de corrupção passiva configura-se com a simples solicitação

ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente

público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o

recebimento da propina venha a influir na prática de ato de ofício. Já o crime de

corrupção ativa caracteriza-se com o simples oferecimento de vantagem indevida

(ou de sua promessa) a agente público com o intuito de que este pratique, omita

ou retarde ato de ofício que deva realizar. Em nenhum caso a materialização do

ato de ofício integra a estrutura do tipo de injusto.

Antes que se passe à análise das particularidades do caso sub examine, mister enfrentar

uma construção muitas vezes brandida da tribuna que, não fosse analisada com cautela,

poderia  confundir  o  cidadão  e  embaraçar  a  correta  compreensão  do  ordenamento

jurídico brasileiro. Trata-se do argumento – improcedente, já adianto – de que, fosse o

ato  de  ofício  dispensável  no  crime  de  corrupção  passiva,  os  Ministros  do  Supremo

Tribunal Federal seriam todos criminosos por receberem com alguma frequência livros e

periódicos de editoras e autores do meio jurídico. Noutras palavras, a configuração do

crime de corrupção passiva, tal como articulado por alguns advogados, dependeria da

demonstração da ocorrência de um certo e determinado ato de ofício pelo titular do

munus público.
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A  estrutura  do  raciocínio  é  típica  dos  argumentos  ad  absurdum,  amplamente

conhecidos e estudados pela lógica formal.  Assume-se como verdadeira determinada

premissa e dela se extraem consequências absurdas ou ridículas, o que sugere que a

premissa inicial deva estar equivocada.

Ocorre que, in casu, a reductio ad absurdum não tem o condão de infirmar a conclusão

quanto à desnecessidade de efetiva prática de ato de ofício para configuração do crime

de corrupção passiva.

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa que este seja

irrelevante para a configuração do crime de corrupção passiva. Consoante consignado

linhas  atrás,  o  ato  de  ofício  representa,  no  tipo  penal  da  corrupção,  o  móvel  do

criminoso,  a  finalidade  que  o  anima.  Daí  que,  em verdade,  o  ato de ofício  não

precisa  se  concretizar  na  realidade  sensorial  para  que  o  crime  de  corrupção

ocorra.  É  necessário,  porém,  que  exista  em  potência,  como  futuro  resultado

prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e corrupto). O

corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em benefício de outrem. O corrupto

“vende”  o  ato  em resposta à vantagem indevidamente  recebida.  Se  o  ato  de  ofício

“vendido” foi praticado pouco importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero

tráfico da coisa pública. (…)” (trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no Acórdão

da  Ap.  470/MG  do  Supremo  Tribunal  Federal  –  páginas  1518/1524  de  8.405)  –

destaques nossos.

Prossegue o ilustrado ministro mais à frente:

(…) Nesse cenário, quando a motivação da vantagem indevida é a  potencialidade de

influir  no  exercício  da  função  pública,  tem-se  o  preenchimento  dos  pressupostos

necessários à configuração do crime de corrupção passiva.  Como já exaustivamente

demonstrado, a prática de algum ato de ofício em razão da vantagem recebida

não é necessária para a caracterização do delito. Basta que a causa da vantagem

seja  a  titularidade  de  função  pública.  Essa  circunstância,  per  se,  é  capaz  de

vulnerar os mais básicos pilares do regime republicano, solidamente assentado

sobre a moralidade, a probidade e a impessoalidade administrativa.
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De qualquer  sorte,  ainda que despiciendo seja  o  ato  de  ofício,  as  regras  da

experiência  comum,  que  integram  o  iter  do  raciocínio  jurídico  discursivo,

indicam que o “favor” será cobrado adiante, em forma de sujeição aos interesses

políticos dos que o concederam. Por isso, é mesmo dispensável a indicação de um

ato  de  ofício  concreto  praticado  em  contrapartida  ao  benefício  auferido,

bastando a potencialidade de interferência no exercício da função pública.  A

comprovação da prática, omissão ou retardamento do ato de ofício é apenas

uma majorante, prevista no § 2º do art. 317 do Código Penal.

Não obsta essa conclusão o fato de o agente público destinar vantagem ilícita recebida

a gastos de titularidade do partido político. Com efeito, o animus rem sibi habendi se

configura com o recebimento “para si ou para outrem”, nos termos do caput do art. 317

do CP. (...)” (trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no Acórdão da Ap. 470/MG

do Supremo Tribunal Federal – páginas 1529/1530 de 8.405) – destaques nossos.

Dessa forma, podem-se agrupar as premissas teóricas fixadas pela Suprema Corte

nos seguintes tópicos, com os comentários pertinentes:

1) a consumação dos crimes de corrupção ativa e passiva prescinde da efetiva

prática ou omissão de ato de ofício pelo funcionário público corrompido. O que se exige é um

vínculo  entre  a  oferta/promessa  e  aceitação/recebimento  da  vantagem  indevida  e  a  possível

atuação funcional, comissiva ou omissiva, do agente. Portanto, o “ato de ofício”, entendido como

ato funcional, caracteriza-se como móvel que anima as condutas no delito de corrupção.

2) Sob esse prisma, não é necessário que essa motivação da corrupção se refira a

um  ato  de  ofício  certo,  preciso  e  determinado.  Basta  que  o  corruptor  pretenda  influenciar

indevidamente  o  exercício  das  funções  públicas  do  corrupto.  O  cerne  da  corrupção  é,  nesse

sentido, o “tráfico da função pública”.

Nesse sentido,  em seu voto,  o eminente Ministro Dias Toffoli  destacou que o

entendimento da corte acolhe posição doutrinária de alguns dos mais renomados juristas do país,

valendo a citação:
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“Note-se  que  a  conduta  descrita,  na  interpretação  agora  dominante  perante  o

Supremo  Tribunal  Federal  (a  orientar  o  comportamento  de  todos  os  agentes

públicos e políticos indistintamente), se adéqua ao tipo imputado aos parlamentares,

na medida em que a solicitação da vantagem, na espécie, estaria motivada pela função

pública por eles exercida, o que basta para configurar a relação de causalidade entre ela

e o fato imputado.

Nessa linha, a doutrina de Bitencourt, esclarecendo que “a corrupção passiva consiste

em solicitar, receber, ou aceitar promessa de vantagem indevida, para si ou para outrem,

em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo fora dela, ou antes de assumi-

la,  mas,  de  qualquer,  sorte,  em  razão  da  mesma.  É  necessário  que  qualquer  das

condutas, solicitar, receber ou aceitar, implícita ou explicita, seja motivada pela função

pública que o agente exerce ou exercerá” (Código Penal Comentado. 6. ed., São Paulo:

Saraiva, 2010. p. 1182).

Dessa óptica, desnecessário para a configuração do tipo a vinculação entre a prática de

um ato  de  ofício  de  competência  dos  réus  e  o  recebimento  da  eventual  vantagem

indevida, pois, conforme sustenta Guilherme de Souza Nucci, “a pessoa que fornece a

vantagem  indevida  pode  estar  preparando  o  funcionário  para  que,  um  dia,  dele

necessitando,  solicite,  algo,  mas  nada  pretenda  no  momento  da  entrega do  mimo”.

Entende, ainda, que essa circunstância configura  “corrupção passiva do mesmo modo,

pois  fere  a  moralidade  administrativa  (...)”  (Código  Penal  comentado. 10.  ed.  São

Paulo: RT, 2010. p. 1111).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Regis Prado:

“[O] ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva não deve restar desde o início

determinado, ou seja, não é necessário que no momento em que o funcionário solicita

ou recebe a vantagem o ato próprio de suas funções esteja individualizada em todas as

suas características. Basta apenas que se possa deduzir com clareza qual a classe de atos

em troca dos quais se solicita ou se recebe a vantagem indevida, isto é, a natureza do

ato objeto da corrupção” (Curso de Direito Penal Brasileiro. 6. ed. São Paulo: RT, 2010.

v. 3, p. 443).
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Note-se que os elementos constantes dos autos refletem o entendimento doutrinário

agora acolhido pela jurisprudência maior sobre a questão, pois, embora não se possa

provar a existência da prática de um ato de ofício específico de competência dos réus ou

o recebimento da eventual vantagem indevida, é possível deduzir-se com clareza que a

dádiva solicitada visava ao apoio financeiro ao partido ao qual os citados parlamentares

estavam filiados,  pois,  conforme bem destacou o Ministro Relator em seu voto,  “não

havia  qualquer  razão  para  este  auxilio  financeiro  do  Partido  dos  Trabalhadores  ao

Partido  Progressista  senão  o  fato  dos  denunciados  agora  em julgamento  exercerem

mandato parlamentar”. (trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no julgamento da AP.

470/MG – páginas 4229/4330 de 8405)38

Aqui  cabe  uma observação.  Como bem aponta  José  Paulo  Baltazar  Junior,  o

objeto tutelado pela incriminação das práticas de corrupção é o regular e normal funcionamento

da  administração  pública39,  que,  por  prescrição  constitucional  é  guiado  pelos  princípios  da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim, a interpretação da Suprema Corte é absolutamente consentânea com o

objetivo da norma incriminadora,  assegurando que se evite a mercância da função pública de

qualquer espécie40. 

Caso se entendesse que para a configuração do delito de corrupção é exigível

que a vantagem indevida vise um ato funcional específico, estar-se-ia conferido ampla permissão

38 Também o Ministro Celso de Mello fez apanhado doutrinário sobre o tema, consoante se observa nas páginas 4475/4480 de 8.405
do referido acórdão.

39 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 118 e 168.
40 Nesse sentido, a observação de BECHARA, destacada por ALAMIRO, em relação ao julgamento da Suprema Corte: 

“Bechara, assumindo esta posição como correta, faz, com menções ao direito penal espanhol, o seguinte comentário a respeito do
delito de corrupção e a interpretação que lhe foi conferida pelo STF na APn 470/MG: “A expressão ‘em razão da função’ contida na
norma penal deve interpretar-se no sentido de que a razão ou o motivo da vantagem indevida seja a condição de funcionário
público da pessoa corrompida, isto é, que em razão da especial condição e poder que o cargo público desempenhado lhe outorga
tenha sido oferecida ao funcionário a vantagem objeto do delito, de tal forma que, se de algum modo tal função não fosse ou
viesse a ser desempenhada pelo sujeito, o particular não lhe entregaria ou prometeria tal vantagem. A interpretação dada pelo STF
ao crime de corrupção passiva não só soa correta sob o ponto de vista da legalidade como acompanha a tendência internacional
atual em matéria de corrupção. Assim, a título ilustrativo, em 2010 o Supremo Tribunal espanhol adotou igual entendimento no
caso Camps, vinculado ao emblemático caso Gürtel. A decisão espanhola revela um referencial metodológico distinto, que facilitou
a compreensão dos julgadores: o Código Penal espanhol estabelece uma gradação da punição da corrupção passiva, dividida em
própria (que exige nexo causal entre a vantagem indevida recebida e o ato de ofício praticado pelo funcionário) e imprópria (que
implica punições menos severas quando houver a prática de ato de ofício sem infringência de dever funcional ou, ainda, quando
ocorrer a solicitação ou recebimento da vantagem indevida em razão da função, independentemente da prática de ato concreto)”.
BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. O ato de ofício como elemento para caracterizar o crime de corrupção. Valor Econômico. São
Paulo,  30.04.2013, p.  A7.”  apud,  SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo.  Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de
corrupção no Brasil à luz da APN 470/MG. Revista dos Tribunais: Vol. 933/2013. p. 47/59. jul/2013.
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para que os servidores públicos negociassem suas funções “para o que der e vier” em favor dos

interesses do corruptor,  comprometendo sua imparcialidade e probidade administrativas,  como

ocorreu no caso. Isso equivaleria a conferir ao funcionário público uma carta branca para receber

vantagens  indevidas  em  razão  do  cargo,  desde  que  elas  não  fossem  vinculadas  a  um  ato

determinado.

Nesse  sentido,  ecoando  os  parâmetros  interpretativos  fixados  pela  Suprema

Corte,  o Superior  Tribunal  de Justiça recentemente destacou que a pretensão de exigência de

vinculação do crime a um ato específico  contraria  a  própria  essência  da mercancia  da função

pública que se pretende combater:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  PASSIVA.  NULIDADE.

MAGISTRADO  SUBSTITUTO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  RELATOR  ORIGINÁRIO.

PRINCÍPIO  DA  IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ.  INOCORRÊNCIA.  EXAURIMENTO  DA

COMPETÊNCIA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO.  EFEITOS

INFRINGENTES.  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.

ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.

PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...)

7. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de ofício,

sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser individualizado e

indubitavelmente  ligado  à  vantagem recebida,  uma vez  que  a  mercancia  da

função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de atos de

difícil individualização.

(…)

(STJ  –  Quinta  Turma  –  Unânime  –  relator:  Min.  Gurgel  de  Faria  –  RHC  48400  –

Julgamento: 17/03/15 – DJE: 30/03/15, grifos nossos).

Portanto,  no  caso  em  análise,  de  acordo  com  o  esquema  de  corrupção

denunciado,  basta  comprovar  que  os  representantes  das  empreiteiras  cartelizadas  ofereciam e
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prometiam vantagens indevidas com a finalidade de influenciar, em seu favor, a atuação funcional

de JORGE AFONSO ARGELLO, que, por sua vez, aceitava tais promessas em troca do desempenho

de suas funções públicas.

3) Como decorrência disso, basta que a promessa/oferta e aceitação/recebimento

de vantagem indevida se dê na perspectiva de um eventual e futuro ato (que pode até não ocorrer

concretamente), comissivo ou omissivo, que se insira no rol dos poderes de fato do funcionário.

Nesse sentido, o então relator, eminente Ministro Joaquim Barbosa, bem pontuou

o significado da expressão “ato de ofício” na fórmula legal:

“Assim, como elemento normativo do tipo, o “ato de ofício” deve ser representado no

sentido comum, como o representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico.

No caso, é evidente que a prática de ato de ofício por parlamentares envolvia todas as

suas atribuições na Câmara dos Deputados,  no exercício da função parlamentar,  em

especial  o  voto  e  a  orientação  de  voto  em  prol  do  interesse  dos  acusados  de

corrupção ativa.

Nesse sentido, o eminente Ministro Ilmar Galvão, no histórico leading case dessa Corte,

produzido na Ação Penal 307, já havia fixado que basta, para os fins dos tipos penais

dos artigos 317 e 333 do Código Penal  que o “ato subornado caiba no âmbito dos

poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente” (RTJ 162, n. 1, p. 46/47).”

(trecho do voto do Min. Relator Joaquim Barbosa na AP 470/MG – página 3680 de 8405)

Na mesma linha, o já citado Gustavo de Oliveira Quandt sinaliza a necessidade de

que a expressão “ato de ofício” abranja todos os atos materiais que estejam ao alcance do servidor

corrompido, integrem eles ou não suas atribuições funcionais regulamentares:

“(...)  A  maior  parte  das  definições  propostas  associa  o  ato  de  ofício  à  esfera  de

atribuições do funcionário:  assim,  para o Min.  Celso de Mello,  o  ato de ofício "deve

obrigatoriamente  incluir-se  no  complexo  de  suas  [do  funcionário]  atribuições

funcionais"113 ou estar "inscrito em sua esfera de atribuições funcionais".114-115
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Essas definições têm o duplo defeito de supor esperadamente que,  para cada cargo,

emprego ou função pública, o feixe de atos a eles inerentes seja bem delimitado, e de

deixar  impunes  as  aceitações  e  promessas  de  vantagens  voltadas  à  prática de  atos

materiais ao alcance do sujeito, mas que não compõem exatamente suas atribuições.

Pense-se no serventuário da justiça lotado no cartório da vara que aceita propina para

alterar a ordem de armazenamento dos autos dos processos conclusos para sentença no

gabinete do juiz, sabendo que essa ordem corresponde à ordem em que os processos

serão julgados.116 Uma vez que essa ordenação não é atribuição do funcionário corrupto,

esse fato haveria de permanecer impune.”41

Interessante e pertinente, nesse sentido, a sugestão do professor da USP, Alamiro

Velludo Salvador  Netto,  de  que,  quanto  maior  a  margem de  atuação  e  discricionariedade  do

funcionário  corrompido,  menor  a  necessidade  de  se  individualizar  o  ato  negociado  entre  os

agentes, dada a ampla gama de poderes de fato que funcionários de alto escalão dispõem:

“Sobre este ponto, talvez uma ideia possa ser lançada. A dependência existente entre

o  delito  de  corrupção  e  a  prática  de  ato  de  ofício  correlata  é  diretamente

proporcional  ao  grau de  discricionariedade  que  detém o  cargo  ocupado pelo

servidor público. Isto é, nos casos de funcionários com estreitas margens de atuação,

como, por exemplo, a prática de restritos atos administrativos vinculados,  parece ser

mais  crucial  a  preocupação,  até  em nome da segurança  jurídica,  com a  relação  (o

sinalagma) entre vantagem indevida e ato de ofício praticado. Já em cargos nitidamente

políticos aflora com maior clareza esta ilícita mercancia com a função, em si mesma

considerada, esvaindo-se a dependência pontual entre a benesse e o exercício de algum

ato.”42

Exemplificativamente, se a oferta de vantagem indevida é feita agente público em

situação de emissão de multa em decorrência de tráfego em excesso de velocidade, a necessidade

de indicar o ato de ofício almejado é maior tendo em vista os limites restritos de atuação do

servidor no caso. Já na hipótese dos autos, em que se prometiam/ofereciam vantagens indevidas a

um dos principais diretores da Petrobras, servidor dotado de ampla gama de poderes e influência

41 QUANDT, ibidem.
42 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de corrupção no Brasil à luz da APN

470/MG. Revista dos Tribunais: Vol. 933/2013. p. 47/59. jul/2013. - grifos nossos.
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na Companhia, para que praticasse todo ato eventualmente interessante ao cartel de empresas, tal

exigência é amainada,  eis  que muito diversos os atos  funcionais  que daí  poderiam ocorrer ou

efetivamente ocorreram.

4) Considerando que, para a caracterização do crime, basta a mercancia de atos

que se insiram no rol de poderes de fato do funcionário, não há necessidade de que o ato ou

omissão  pretendido  seja  ilícito,  conforme  bem  explanou  o  então  ministro  Cesar  Peluso  no

julgamento do analisado precedente judicial (páginas 2166/2168 de 8.405).

O já citado professor Alamiro bem pontua que a licitude do ato negociado em

nada influi para a caracterização do crime de corrupção em sua modalidade “básica”, destacando,

contudo, que na hipótese de o funcionário praticar ato ilícito em virtude da vantagem indevida que

lhe foi prometida/oferecida, incidem as causas especiais de aumento de pena do art. 317, § 1 .º e

art. 333, parágrafo único, do Código Penal43: 

“Mais  ainda,  pode-se  pensar  a  corrupção  que  envolva  decisões  administrativas  cuja

discricionariedade conferida ao funcionário permite que qualquer decisão tomada, com

consequências  nitidamente  diversas,  não  se  encaixe  nesse  rótulo  da  ilicitude.

Mencionando-se a APn 470/MG, originária do STF, a denominada compra de votos de

parlamentares é situação demonstrativa da prática de corrupção na qual inexiste uma

ilicitude no ato, em si, praticado. É evidente que um congressista pode votar livremente

contra ou a favor de um projeto de lei. Ambas as opções são lícitas e, até, louváveis por

razões ideológicas ou político-partidárias.  A corrupção aqui, portanto, não recai na

ilicitude  do  ato  praticada,  mas  a  peita  contamina o  processo  de  tomada  de

decisão, na qual a convicção do homem público em favor do interesse público é

substituída pela decisão oportunista do homem público em favor de seu interesse

particular.

A doutrina brasileira costuma destacar essa indiferença, para a ocorrência do delito de

corrupção,  do  caráter  lícito  ou  ilícito  do  ato  praticado.  Prado,  após  diferenciar  a

corrupção própria e a imprópria, já que na primeira o ato é lícito e, na segunda, ilícito,

43 Consoante destacaremos mais à frente, a ilicitude do ato interessa tão somente à causa de aumento de pena relacionada à prática
de atos comissivos pelo funcionário.
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atesta  que  “(…)  tal  distinção  não  é  relevante,  contudo,  para  a  configuração

delitiva,  já  que  em  ambas  as  hipóteses  o  agente  enodoa  a  Administração,

desprestigiando-a com o tráfico da função”.”44

5) Na mesma linha, o ato funcional negociado pelos agentes criminosos pode ser

tanto comissivo quanto omissivo.

Isso decorre expressamente tanto do  caput do artigo 333 quanto do §  1º do

artigo 317, que se referem respectivamente a “omitir ato de ofício” e “deixar de praticar ato de

ofício”. Trata-se de aspecto absolutamente pacífico na doutrina e jurisprudência cuja importância

foi  muito  bem  destacada  pelo  então  ministro  Ayres  Brito  no  paradigmático  precedente  aqui

analisado:

“(…) O ato de ofício é o ato do ofício, da função. E esse ato pode ocorrer também, na

perspectiva da infração, por omissão. Ou seja, pratica-se o delito tanto por ação quanto

por omissão. E a doutrina é unânime nesse sentido, aqui no Supremo Tribunal Federal,

embora não fazendo esse aclaramento de que ato de ofício é ato do próprio ofício”.

(Trecho  da  manifestação  do  Ministro  Ayres  Brito  a  pg.  2913  de  8405  do  Acórdão

proferido na AP. 470/MG).

“II  –  nos  crimes  de  corrupção,  o  ato  de  ofício  não  pode  deixar  de  fazer  parte  da

respectiva cadeia causal ou vínculo funcional. Mas à expressão legal “ato de ofício” deve

corresponder  o  sentido  coloquial  de  “ato  do  ofício”  a  cargo  do  agente  público

corrompido.  E  ato  de  ofício,  parlamentarmente  falando,  é  ato  de  legislar,  fiscalizar,

julgar (nos caos excepcionais de que trata a Constituição Federal).  O que se dá por

opiniões, palavras e votos. Como ainda se dá por uma radical ou sistemática atitude de

não legislar, não fiscalizar e não julgar contra os interesses do corruptor. Lógico! No

caso, o relator do processo bem correlacionou a proximidade das datas do recebimento

de algumas propinas com as datas de votação de importantes matérias de interesse do

Poder Executivo Federal, como, por exemplo, os projetos de lei de falência, de reforma

tributária  e de  reforma da previdência social  pública.  Sem a menor necessidade de

indicar, atomizadamente, cada ato de omissão funcional, pois o citado conjunto da obra

44 SALVADOR NETTO, ibidem.
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já evidenciara esse radical compromisso absenteísta; (trecho do voto do Ministro Ayres

Brito – página 4.505 de 8.405).

6) Por fim,  conforme já se assinalou anteriormente,  tanto a efetiva prática ou

omissão de atos de ofício não é necessária à configuração dos crimes de corrupção ativa e passiva,

que, acaso verificada, constitui qualificadora do crime do artigo 317, na forma de seu § 1º45, com

bem anotou o voto condutor do multimencionado julgamento:

“A indicação do ato de ofício não integra o tipo legal da corrupção passiva. Basta que o

agente público que recebe a vantagem indevida  tenha o poder de praticar  atos de

ofício para que se possa consumar o crime do artigo 317 do Código Penal. Se provada a

prática do ato, tipifica-se a hipótese de incidência do § 2º do artigo 317, aumentando-se

a pena.” (Inteiro Teor do Acórdão da AP 470/MG – página 1099 de 8.405)

Da  mesma  forma,  se  em  razão  da  vantagem  ou  promessa  o  funcionário

efetivamente omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional, caracterizada a causa

especial de aumento de pena do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal.

De todo o exposto, conclui-se, por evidente, que para a caracterização dos crimes

de corrupção ativa e passiva não há necessidade de se provar os atos de ofício eventualmente

praticados ou omitidos em virtude de cada uma das vantagens indevidas negociadas, bastando

que  se  demonstre,  além  de  dúvida  razoável,  que  as  respectivas  promessas/ofertas  e

aceitações/recebimentos foram motivadas pela  possibilidade de o agente público praticar  atos

funcionais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, de interesse dos agentes.

C.2.2.  Corrupção ativa,  passiva  e  concussão no caso concreto:  provas  de  materialidade e

autoria

Fixadas as premissas teóricas, passa-se à análise da comprovação dos delitos de

corrupção e concussão denunciados.

45 Vale ressaltar que, consoante expressa disposição legal, a omissão ou retardamento do ato, lícito ou ilícito, caracteriza a causa de
aumento de pena, enquanto no que se refere à prática de atos funcionais comissivos, tão somente a prática de atos ilícitos se
amolda à hipótese legal de aumento de pena.
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Por  questão  metodológica,  optou-se  por  abordar  o  tema  em  dois  pontos.

Inicialmente, far-se-á explanação quanto à comprovação dos atos funcionais que serviam de móvel

à oferta/promessa e aceitação/recebimento das vantagens indevidas, para, a seguir, demonstrar a

efetiva prática das condutas criminosas pelos denunciados.

C.2.2.1.  Dos  atos  funcionais  praticados  por  JORGE AFONSO ARGELLO que motivaram os

crimes

A instrução probatória demonstrou de forma clara e evidente que o acusado GIM

ARGELLO, na condição de membro da CPI do Senado e vice-presidente da CPMI, atuou no sentido

de blindar os trabalhos das comissões, dando ampla proteção aos empresários investigados pela

Operação Lava Jato,  e evitando,  ao menos num primeiro momento,  a exposição das empresas

participantes do cartel da PETROBRAS nas investigações. 

Restou comprovado que GIM ARGELLO, dada sua influência e, na condição de

líder do Bloco Parlamentar União de Força, evitou a convocação de empresários investigados para

depor perante as comissões.

Como descrito na inicial acusatória GIM ARGELLO exerceu o cargo de Senador da

República entre 2008 e 26 de fevereiro de 2015 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). No curso

do mandato parlamentar, exerceu a função de líder do bloco parlamentar Coligação União e Força

no Senado Federal, composto pelos partidos PTB, PR, PSC, SD. 

Em 2014, GIM ARGELLO foi Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito no

Senado Federal e Vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Senado Federal

e  da  Câmara  dos  Deputados,  ambas  relacionadas  às  investigações  de  fatos  relacionados  à

PETROBRAS descortinados no âmbito da Operação Lava Jato.

Sobre a atuação de um líder do bloco parlamentar em Comissões Parlamentares

de  Inquérito,  importante  destacar  o  depoimento  prestado  pela  testemunha  e  colaborador

DELCÍDIO DO AMARAL (evento 234):

“(...)
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Ministério Público Federal: Ok. Senhor Delcídio, qual é o papel de um líder de bloco
parlamentar na Comissão de Inquérito?

Depoente: Um líder de bloco parlamentar normalmente, ele... dentro das orientações que
esse bloco parlamentar representa, ele pode ser governista, ele pode ser oposicionista,
ele orienta os seus comandados para votarem dentro de uma política estabelecida e
dentro de diretrizes estabelecidas por esse bloco parlamentar, pode ser de oposição e
pode ser também de base do governo.

(...)”

A  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  do  Senado  Federal  foi  criada  pelo

Requerimento nº 302/2014 e instalada no dia 14 de maio de 2014, com a finalidade de investigar

irregularidades envolvendo a PETROBRAS, entre os anos de 2005 a 2014 e relacionadas à compra

da  Refinaria  de  Pasadena,  no  Texas  (EUA);  ao  lançamento  de  plataformas  inacabadas;  ao

pagamento  de  propina  a  funcionários  da  estatal;  e  ao  superfaturamento  na  construção  de

refinarias.46 

Na condição de líder do Bloco Partidário União e Força no Senado Federal, GIM

ARGELLO indicou e substituiu membros desse bloco na CPI, o que foi feito de forma ativa pelo

parlamentar,  como  se  colhe  do  Of.  nºs  510/2014-BLUFOR  e  512/2014-BLUOFR  e  608/2014-

BLUFOR4748.

A CPI DO SENADO se reuniu por 11 vezes, aprovou 83 requerimentos e colheu o

depoimento  de  16  pessoas,  sendo  que  efetivamente  não  foram  convocados  empreiteiros

envolvidos com a Operação Lava Jato para prestar esclarecimentos.

Saliente-se que a CPI DO SENADO  foi esvaziada, pois  duas semanas após sua

instalação, foram iniciados os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI da

Petrobras, criada pelo Requerimento 2/2010, para investigar os mesmos fatos e com os mesmos

integrantes oriundos do Senado Federal, à exceção do Senador Cyro Miranda. Em 22 de dezembro

de 2014, o acusado GIM ARGELLO, no exercício da presidência da CPI, comunicou à Presidência do

Senado Federal o encerramento dos trabalhos da comissão. 

46 Evento 02, OUT2.
47 http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=17/12/2014&paginaDireta=00052
48 http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=158932&tp=1
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Em seu interrogatório judicial,  GIM ARGELLO confirma o esvaziamento da CPI,

confirmando que os trabalhos se concentraram posteriormente na CPMI (evento 379):

“(...)

Juiz  Federal:  Houve  um comentário  que a  CPI  do Senado acabou sendo esvaziada e
concentraram os trabalhos na CPMI, é correto isso?

Interrogado: É correto sim, senhor. Porque a CPMI é onde ia toda a mídia, ia todo mundo,
e  a  CPMI  vinha  todos  os  líderes  da  Câmara  Federal  e  era  muito  mais  disputado,
politicamente tinha muito mais embates.

(...)”

Assim, em 28 de maio de 2014 foi criada, a partir do Requerimento nº 02/2014, a

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Senado Federal e Câmara dos Deputados. Nessa CPI

Mista,  GIM ARGELLO atuou como vice-presidente  e,  da mesma forma que na CPI  do Senado,

exerceu a função de líder do Bloco Parlamentar União e Força, como se colhe do Of. nº 513/2014-

BLUFOR, 544/2014-BLUFOR, de 4 de agosto de 201449, 083/2014-BLUFOR, de 16 de dezembro de

2014.50 

A  CPI  MISTA  se  reuniu  por  26  vezes,  aprovou  450  requerimentos  e  colheu

depoimentos  de  12  pessoas,  sendo  que  efetivamente  não  foram  convocados  empreiteiros

envolvidos com a Operação Lava Jato.

No dia 18 de dezembro de 2014, o Senador GIM ARGELLO51, Vice-Presidente no

exercício da presidência da CPMI, comunica à Presidência do Senado Federal o encerramento dos

trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Das 26 reuniões que ocorreram no âmbito da CPMI, GIM ARGELLO presidiu por 11

vezes  (8ª  reunião de 30/07/2014;  10ª  reunião de 20/08/2014;  13ª  reunião de  08/10/2014;  19ª

reunião de 19/11/2014; 20ª reunião de 26/11/2014; 21ª reunião de 27/11/2014; 22ª reunião de

02/12/2014; 23ª reunião de 03/12/2014; 24ª reunião de 10/12/2014; 25ª reunião de 17/12/2014 e

26ª reunião de 18/12/2014).52

49 http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=05/08/2014&paginaDireta=00041
50 http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=158932&tp=1
51 http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=23/12/2014&paginaDireta=00103
52 http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116953
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DELCÍDIO DO AMARAL, ouvido em juízo  (evento 234), explicou qual o papel de

um vice-presidente nas Comissões Parlamentares de Inquérito e na análise de requerimentos: 

“(...)

Ministério Público Federal: Ok. Senhor Delcídio, qual é o papel de um vice-presidente de
Comissão Parlamentar de Inquérito?

Depoente: Eu já presidi algumas CPI’s, aliás, algumas não, uma CPI, a CPI dos Correios, o
vice-presidente,  ele  normalmente  substitui  o  presidente,  ele  não  é  uma  figura
decorativa,  mas ele tem pouco protagonismo e  depende muito do que o presidente
delega a ele executar durante os trabalhos.

Ministério Público Federal:  Ok.  Como é que é feita  a  análise de requerimentos de
convocação em uma CPI? Qual é o papel do presidente e do vice-presidente?
Depoente: Na verdade é o seguinte, o presidente e o vice, eles conduzem o trabalho ,
em tese, mas normalmente os requerimentos que são apresentados, o relator é que tem a
responsabilidade de escolher os requerimentos e o presidente coloca em votação, agora
é  natural  que  em toda  CPI  o  relator  converse  com o presidente  e  com o  vice-
presidente para pautar os requerimentos que vão ser votados e consequentemente,
a agenda.
Ministério Público Federal: Ok, então...  depende de pauta por força do presidente e
do vice-presidente?
Depoente: Sem dúvida, porque quem elabora a pauta normalmente é o presidente ,
mas com o feedback, com as orientações do relator também,  portanto há uma ação
tanto do presidente quanto do vice.
(...)”

LÉO PINHEIRO, ao ser interrogado (evento 447),  relatou que GIM ARGELLO lhe

informou que seria possível controlar o calendário dos atos das CPIs, fazendo com que fossem

adiadas as convocações de depoimentos:

“(…)

Juiz Federal: Quem mais que estava da OAS que o senhor mencionou?

Interrogado:  Estava eu e o Roberto Zardi,  que é nosso diretor em Brasília.  Bom, essa
reunião foi  uma reunião,  um almoço onde o senador Gim estava presente também o
senador Vital  do Rego.  Eles informaram que tinham a CPI,  ia virar CPMI e que o
senador Vital do Rego era presidente e ele era o vice-presidente. “Nós temos como
ajudar as empresas nessa investigação, estamos já com alguns requerimentos, algumas
coisas já no processo da CPI e temos como ajudá-los, tá certo. Pediríamos que vocês, as
empresas não se utilizassem de frequente as dependências do Senado Federal, procurar
outros  parlamanetares,  qualquer  coisa  que  a  gente  venha  a  combinar  será  feito
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individualemtne com cada uma das empresas”. Essa reunião foi concluída. Passaram-se
alguns dias, não me recordo bem, Excelência, se 10 ou 15 dias, eu fui convocado para um
encontro na residência do senador Gim argello em Brasília, e lá chagando estava presente
o  senador  Vital  do  Rego.  E  para  minha  surpresa,  nesse  encontro  estava  presente  o
Ministro das Relações Institucionais do governo da presidente Dilma. O Ministro Ricardo
Berzoini. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu não o conhecia pessoalmente, se eu tive
com ele por algum evento, eu não o conhecia.
Juiz Federal: E nesse encontro o senhor foi sozinho?
Interrogado: Eu estava só. Eu estava só e nesse encontro o Ministro já estava com os dois
senadores. O ministro relatou que era uma preocupação muito grande do governo da
presidente  Dilma  o  desenrolar  dessa  CPI,  e  que  gostaria  que  as  empresas,  no  que
possível,  pudessem colaborar  pra  que essas investigações  não tivesse uma coisa  que
prejudicasse o governo ou que viesse a causar algum prejuízo. Ele saiu, acredito que ficou
nesse encontro uns 40 minutos 1 hora,  eu continuei na residência do senador com o
senador Gim Argello e com o senador Vital do Rego. Eles me falaram que, eu perguntei
o que poderia ser feito? “Olha existem um mecanismo de condução de CPI's,  tá
certo, onde é feito um plano de trabalho em decorrência desse plano de trabalho
são  programadas  uma série  de  coisa,  calendários  de  reuniões,  oportunidade  de
saber, aprovação de requerimento dos depoentes” e me relataram algumas coisas que
eu já tinha conhecimento de outras CPI's, Excelência, como é o funcionamento e como
um  presidente  de  uma  CPI  pode  conduzir  esses  trabalhos.  Então,  eu  tive  a  clara
impressão, após essa reunião, primeiro um instrumento de pressão neh! A presença de
um Ministro de Estado, que não é fato normal em uma casa de um senador e com a
presença  de  um  empresário  de  uma  empresa  que  está  sendo  investigada.  Eles  me
colocaram que precisariam que, se eu pudesse contribuir com informações, com coisas
que me chamariam em uma outra oportunidade. E assim foi feito. Eu estive numa outra
oportunidade, não me recordo se na residência do próprio senador do Gim Argello ou se
na residência do seu filho, se não em falha a memória o nome é Jorge. E nessa reunião, na
presença dos dois senadores e com a minha presença foi colocado o seguinte: “Está aqui,
tem um plano de trabalho, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, vamos tentar adiar
os depoimentos”. Eu até queria fazer uma ressalva que eu vi em vários depoimentos,
não era só para não me convocar, claro que uma convocação de um empresário não
é uma coisa agradável, mas não é só isso, é porque atingiam as empresas, tinham
coisas que já estavam vindo a tona e tal. Então, eles me colocaram o plano de fazer
é o seguinte, calendário, em uma semana nós vamos fazer reuniões para aprovar a
pauta, a semana seguinte só para aprovar requerimentos, então requerimentos só
serão aprovados a acada 15 dias. A CPI vai ser dividia em 4 eixos, um eixo que vai
investigar  a  refinaria  de  Pasadena,  outro  eixo  que  vai  investigar  a  refinaria  da
RNEST, outro eixo que vai investigar a qualidade das plataformas, se não me falha a
memória,  e  outro  eixo  que  vai  fiscalizar  um  outro  tem,  acho  que  plataforma
também.
(...)”
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Portanto, é de se ver que GIM ARGELLO influía efetivamente nas convocações e

agendamentos de eventuais requerimentos que seriam votados na CPMI.

No entanto, no decorrer dos trabalhos das Comissões Parlamentares Inquérito de

2014,  não  houve  a  convocação  dos  empreiteiros  envolvidos  com a  Lava  Jato  para  prestarem

depoimentos no Congresso Nacional.  Os requerimentos de convocação apresentados foram de

autoria de parlamentares da oposição, sendo digno de nota que, em ata da 16ª reunião da CPI

MISTA53, foi retratada a insatisfação de os trabalhos investigativos não terem se avançado, o que

evidencia, que GIM ARGELLO, não fez pressões, não tendo sequer sido apreciados pela comissão

os requerimentos de convocação dos empresários por influência do próprio parlamentar:

“(…)

Pergunto  se  algum  Líder  quer  fazer  um comentário.  Caso  contrário,  vou  proceder  à
votação dos requerimentos.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PR) – Sr. Presidente…

O SR. PRESIDENTE  (Gim. Bloco União e Força/PTB - DF) – Pois não, nobre Deputado
Rubens Bueno.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PR) – Eu gostaria só de enfatizar que, no decorrer desse
processo,  desde  a  instalação  da  CPMI,  dia  28  de  maio,  vimos  cobrando  não  só  a
apresentação  de  requerimentos,  mas  a  votação  desses  requerimentos,  principalmente
relativos às quebras dos sigilos bancário, fiscal e telefônico das empresas envolvidas em
todo o escândalo que havia sido denunciado, a começar das grandes empreiteiras.

Não  vamos  avançar,  no  País,  no  combate  à  corrupção  se  nós  não  investigarmos  as
grandes empreiteiras. E esse é o dado principal. Toda CPI aqui, quando relaciona governo,
obras, licitações, principalmente as grandes, envolve também as grandes empreiteiras. E
nós  não  avançamos  na  fiscalização  e  na  devida  investigação  que  uma  comissão
parlamentar deve produzir. Então, insisto que desde lá…

E eu vinha também dizendo que fizemos duas reuniões administrativas, duas. Duas: dia 3
de junho e 16 de julho. Apenas para a convocação da Srª Meire Poza foi feita outra no dia
17 de setembro. Durante esse processo todo, sempre denunciamos. Estamos vendo que o
tempo está  passando,  não há quebra dos sigilos bancário,  fiscal  e  telefônico,  não há
convocações, e, no final, não há mais tempo para fazer. É evidente que não há. Isso está
claro, consentimos em que não há. Mas veio sendo alertado durante todo o tempo o fato
de que isso aconteceria, como aconteceu agora.

Apresentei  proposta,  na  última  reunião  que  fizemos,  de  buscar  um  consenso  para,
finalmente, alguma coisa chegar ao final da CPMI. Dos requerimentos que apresentei,

53 Evento 2, OUT7.
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aliás, dos títulos que indiquei, de convocação, quebra de sigilo e convites, dos 28 itens,
nenhum  foi  premiado.  Aqui  estão  os  28  itens  mais  importantes  que  a  Comissão
Parlamentar de Inquérito não vai investigar.  Então, fica registrado que, de todos esses
itens  que  apresentei  na  última  segunda-feira,  atendendo  à  demanda  de  busca  de
consenso, dos 28 itens, nenhum deles foi atendido. Estou agora aguardando a decisão e a
proposta que vai surgir para ver se alguma coisa ainda será premiada no decorrer desse
processo.

Muito obrigado.
O  SR.  PRESIDENTE  (Gim.  Bloco  União  e  Força/PTB  -  DF)  –  Nos  agradecemos  ao
Deputado Rubens Bueno.
Vamos à votação.
(...)”

Dentre os requerimentos de convocação que não foram apreciados pela CPMI,

merecem destaque: 

a) 870/2014 solicitando a convocação, dentre outros, de LÉO PINHEIRO, RICARDO

RIBEIRO PESSOA, WALMIR PINHEIRO SANTANA e DALTON AVANCINI, datado de 18/11/2014;

b) 362/2014  solicitando  a  convocação  de  JULIO  CAMARGO,  datado  de

28/05/2014;

c) 878/2014 solicitando a convocação de RICARDO RIBEIRO PESSOA, datado de

18/11/2014;

d) 359/2014 solicitando a convocação de GERSON DE MELLO ALMADA,  datado

de 28/05/2014 e,

e) 570/2014  de  02/06/2014 e  862/2014  de  10/11/2014,  solicitando  a

convocação de EDUARDO HERMELINO LEITE.

Demonstrou-se,  portanto,  a existência de um acordo entre empresários e GIM

ARGELLO para evitar a análise de requerimentos,  pedidos de quebra de sigilos bancários e de

convocações dos integrantes do núcleo econômico da organização criminosa, os quais ao final,

não foram sequer apreciados, pela comissão parlamentar de inquérito.
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O acusado GIM ARGELLO, ao ser indagado sobre a não convocação de dirigentes

das empreiteiras pela CPMI, afirmou primeiramente que não tinham requerimentos nesse sentido e

que depois da deflagração da 7ª fase da Lava Jato, mais especificamente no dia 18 de novembro,

foi criado o requerimento nº 870/2014, solicitando a convocação da maioria dos empreiteiros. No

entanto, esse requerimento não foi apreciado (evento 379):

“(...)

Juiz Federal: A CPMI, por que não foram convocados os dirigentes das empreiteiras?
Interrogado:  Porque não tinha requerimentos,  excelência, os requerimentos que o
Carlos Sampaio e  que os outros  pediram,  eu mesmo,  eu,  o  primeiro  que levantou o
assunto sobre Sergio Machado, quando eu vi, “Ô Gim, foi você que fez o requerimento?”,
foi, ninguém falava de Sergio Machado, fui eu que fiz o requerimento convocando ele,
convocando ele pra CPI tendo em vista o que tinha saído nos jornais, para o senhor ver
que  eu  não  tinha  medo  de  fazer  esses  enfrentamentos  não,  se  eu  tivesse  algum
comprometimento ia convocar,  o senhor vê que eu não apareço,  excelência,  graças a
Deus, eu não apareço em lista nem de Sergio Machado, nem de lista de (ininteligível),
nem  em  lista  de  JBS,  de  Fábio,  essas  listas  que  aparecem  um  monte  de  nome  de
senadores, o senhor não me encontra em nenhuma delas, excelência, eu não tinha esse
receio, tanto é que é de autoria minha o requerimento convocando, excelência, o Sergio
Machado. Desses requerimentos, deixa eu explicar para o senhor, eu sei que o senhor
sabe, é só pra... Como é que funciona, quando começa a CPI as bancadas apresentam um
monte de requerimento daqueles fatos que se ouve falar, Pasadena, um monte de coisa,
aí tanto é que tem hora que aparece requerimento pra mesma pessoa que estava famosa
no começo, vários, que nem para o Nestor Cerveró que foi lá, foi convocado, eu até fiz,
excelência, para o senhor ter ideia, a primeira vez na história que aconteceu uma...Quando
coloca um em frente ao outro, uma... Um debater com o outro, fazer...
Juiz Federal: Acareação?
Interrogado: Acareação, com o Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa, eu chamei esse
povo que estava famoso na época, quase todos eles, aquela Meire Poza, todos eles foram
lá  na  CPMI,  por  quê?  Porque eram os  ofícios,  só  para  o  senhor  ter  idéia,  do  Carlos
Sampaio, de convocados, de empresários e tal convocados que estavam lá foram 16, 16
que  ele  convocou,  “Ô  Gim,  como  é  que  funciona?”,  excelência  não  é...  Então  eles
apresentam aquele volume de requerimento no começo, só que qualquer membro dos
63, tirando eu, são 64 comigo, os outros 63 membros da CPMI podiam ter apresentado os
requerimentos,  eles  poderiam  ter  apresentado,  mas  não  é  no  começo  não,  podem
apresentar em qualquer época, e lá, excelência, a pauta era aberta; “O que o Vital fez, o
que é pauta aberta?”, o senhor, como membro da CPI, “Ah, eu quero convocar aqui a
doutora Giselle”, então está convocada, isso não tinha que ser no começo, você pode
convocar  hoje,  durante  o  período  da  CPI,  e  aquele  requerimento  do  senhor  já  ia
automaticamente para a pauta, aí era só o senhor pedir, na reunião, que queria ver o seu
ofício aprovado. Aí o que os líderes resolveram? Que eles faziam a pré-pauta, faziam uma
reunião dos líderes, de todos os membros da CPI e discutiam o que ia ser aprovado. Por
que acontecia assim, excelência? Para o senhor entender, porque essa CPI foi no período
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eleitoral, então o senhor vê que o senhor não vê movimento nela, movimento forte, nem
nos meses de agosto, nem setembro, no final de outubro, quando todo mundo perdeu,
ganhou a eleição, que foram voltar para o congresso foi a grande reunião no dia 5 de
novembro, foi a reunião…
Juiz Federal: Entendi.
Interrogado: “Excelência,  antes  de  tudo,  vamos convocar  as  pessoas,  vamos  chamar,
vamos quebrar o sigilo de todo mundo”, o senhor não tinha prendido ninguém ainda
não, o senhor prendeu as pessoas dia 14 de novembro, nessa reunião do dia 5 foi
decidido quebrar o sigilo de todas essas empresas, todas, quebrou o sigilo, e se não
quebrasse o sigilo, que ficou decidido na reunião também, se não quebrasse o sigilo
todos eles estariam convocados, está bem. Passou isso, passou o dia 5, quando foi no
dia 18, dia 18 de novembro, excelência, foi quando foi apresentado requerimentos
pelo deputado, assinados pelos deputados Carlos Sampaio, Rubens Bueno, aí que
eles, dia 18 de novembro, que eles apresentaram os requerimentos convocando a
todos, a maioria desses, Ricardo Pessoa... Que não tinha requerimento lá “Mas, Gim,
você está dizendo que não tinha?”, estou dizendo, excelência, não tinha, mas não
era meu não, era de ninguém, ninguém sabia que eles eram chefes de propina ou
que era... Ninguém sabia disso não. Aí quando foi no dia 14 o senhor prendeu, quando
foi  no dia  18 de novembro eles apresentaram um requerimento único com todos os
nomes, nome à vontade, dia 18, e depois fizeram um requerimento, eu até lembro o
número, 870, esse grande, e depois fizeram separado, depois eu pesquisei tanto,
para cada um, para Léo Pinheiro, para Ricardo Pessoa, pra cada um foi feito um
requerimento depois, mas foi dia 18 de novembro, o Marco Maia estava voltando, ele
tinha sofrido um acidente, ele estava voltando pra ativa, ele falou “Eu vou apresentar o
relatório  dia  10”,  no dia  10 de  dezembro,  ele  foi,  apresentou o relatório,  mas  sem a
tipificação dos crimes, o Carlos Sampaio reclamou, eu fui e intermediei, eu falei “Gente,
para aí, rapaz, vocês vão brigar por causa disso, o relatório do Carlos Sampaio”, “Ô Gim, o
meu relatório é muito mais perfeito que esse”,  o Marco Maia assumiu o relatório do
Carlos Sampaio, só que tinha que fazer uma votação, ninguém mais... “Ah, não, já tem
outro  relatório,  tem a  complementação  do  voto”,  eu  liguei  para  os  membros  da  CPI
“Gente, vamos lá, vamos votar”, marcamos a reunião, excelência, eu tenho quase certeza
que foi dia 22 de dezembro, ou foi na sexta-feira, dia 18, ou foi no dia 22.
Juiz  Federal: Mas aquele  requerimento não foi  aprovado,  lá  de convocação dos
empreiteiros?
Interrogado: Excelência,  fizeram pior, o que é a pior coisa que pode acontecer numa
CPI, o que é o pior que pode acontecer numa CPI, excelência?
Juiz Federal: Não sei.
Interrogado: É a pessoa ser indiciada, pedido de indiciamento, a quebra de todos os
sigilos,  isso tudo, o pior foi feito,  excelência,  todos eles indiciados, nós pedimos
indiciamento não só das pessoas físicas, se o senhor quiser eu tenho até a relação de
quem foi, e os crimes imputados a cada um, o senhor não quer ver o que…
Juiz Federal: Não, eu tenho isso no processo.
Interrogado: Aí todos os crimes, sobre o crime de corrupção, sobre o crime de lavagem
de dinheiro, sobre o crime... Para cada um daqueles grupos, para cada um, para todos
esses que o senhor conhece, não ficou ninguém de fora, não, excelência, todos eles foi
pedido indiciamento. Essa CPI, excelência, para o senhor ter uma ideia, o senhor viu que
terminou uma CPI ontem, anteontem? Eu vi na televisão, sem relatório final, essa CPMI da
Petrobras, excelência, não foi uma CPI pífia, não, senhor, foi um relatório robusto, foi um
relatório pedindo pra todos, nós encaminhamos, excelência, todo o resultado da CMPI,
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com todos os pedidos de indiciamento, para todos os órgãos...
Juiz  Federal: Mas,  senhor  Gim,  esse  requerimento,  então,  não  foi  aprovado,  foi
colocado em votação ou não o requerimento de convocação?
Interrogado: Só apareceu requerimento,  excelência,  dia  18  de  dezembro,  estava
fechando a CPI, todo mundo tinha acabado, estava fechando, os membros da CPI,
não fui  eu não,  foi colocado todo mundo já indiciado, ao invés de ter qualquer
dúvida,  ninguém mais  tinha dúvida  do que eles  tinham feito não,  então vamos
partir logo para o indiciamento que é a pior coisa.
(...)”

 GIM ARGELLO alega que os requerimentos de convocação foram criados em data

muito próxima ao encerramento da CPMI e por tal razão nos foram apreciados. Além disso, como

já não se tinha dúvidas quanto as condutas ilícitas praticadas pelos empreiteiros, promoveu-se o

indiciamento de todos.

A tese apresentada pelo acusado não encontra amparo nas provas colacionadas

aos autos. 

Primeiramente, como visto acima, foram criados requerimentos para a convocação

de dirigentes das empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato em maio e junho de 2014 e

não somente no dia 18 de novembro de 2014, como alegado pelo acusado. 

Ademais, a partir dos depoimentos colhidos nos autos, restou comprovado que

as empresas cartelizadas que firmaram contratos com a PETROBRAS, temiam ser mencionadas nas

Comissões Parlamentares e ser convocadas para prestar depoimentos, em função da exposição

midiática que isso poderia ter.  Por isso, buscaram auxílio com quem poderia de alguma forma

oferecer-lhes proteção, no caso o vice-presidente da CPMI GIM ARGELLO que, em razão da sua

posição,  tinha  possibilidade  de  evitar  que  os  empreiteiros  fossem  convocados  a  prestar

esclarecimentos.

A  testemunha  e  colaborador  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  em  seu

depoimento  judicial  (evento  229),  confirma  que  quando  da  instalação  das  Comissões

Parlamentares de Inquérito houve, por parte dos empresários, certa preocupação quanto ao nível

de exposição que isso traria:

“(...)
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Ministério  Público  Federal:-  Essa  preocupação  dos  empresários  com o  avançar  das
investigações,  ela  abrangia  também  as  Comissões  Parlamentares  de  Inquérito  da
Petrobras?
Depoente:- Especificamente, doutor Athayde, quando a CPI, a Comissão Parlamentar de
Inquérito da Petrobras foi, foi instituída em 2014 houve sim, por parte dos empresários
uma preocupação, haja vista que a CPI, como é um órgão político, é um órgão que muitas
vezes ela pende pra um lado político ou pro outro e acaba.

(…)
Depoente:- Então havia realmente por parte dos empresários uma preocupação que essa
CPI  convocasse  os  empresários  e  trouxessem  a  eles  e  às  suas  empresas  o  nível  de
exposição desconfortável e perigosa, tanto às pessoas como às empresas.

Ministério Público Federal:- Então, o avançar da investigação era preocupante
Depoente:- Era preocupante.
(...)
Ministério Público Federal:-  Quem compartilhava com o senhor essas preocupações?
Qual o núcleo que compartilhava com o senhor essas preocupações?
Depoente:- Olha, na verdade eu tinha um, um, amigos nessas empresas, nessas grandes
empresas que, notadamente a Camargo Correa, UTC, a própria CNO, a OAS, porque nós
militávamos no mesmo mercado e muitos compartilhávamos dum consórcio pra execução
de alguma obra de grande porte na Petrobras. Então, isso trazia uma, uma convivência em
função  disso  e  também  trazia  uma  confiança  e  uma  amizade  entre  as  pessoas.
Particularmente dentre dessas pessoas, uma das que eu tinha um relacionamento muito
bom era com o doutor Léo Pinheiro da OAS. E numa conversa, nós tradicionalmente ou
almoçávamos,  ou  jantávamos  uma  vez  por  semana  pelo  menos,  quando  não  nos
encontrávamos no escritório da OAS ou no meu escritório, nós conversamos sobre essa
CPI. E nesse encontro nós dois chegamos à conclusão de que essa CPI seria uma coisa
desconfortável  de  efetivamente  pro  grupo.  Eu  já  havia  conversado  com  alguns
empresários e eles também e o que, o sentimento geral tanto deles como o meu é de que
havia um desconforto no nosso mercado.
Ministério Público Federal:- Eu quero saber pontualmente, ele já tinha conversado com
alguns empresários, você também. Quem seriam esses empresários?
Depoente:-  Basicamente esses que eu citei  ao senhor,  UTC, doutor Ricardo Pessoa, o
doutor Antunes, no caso, pela Engevix, o Ricardo Pessoa pela UTC, Léo Pinheiro pela AOS.
Muito obrigado. Camargo Correa, o doutor Eduardo Leite, né, que depois me passou pra
um outro diretor da Camargo Correa de nome Marcelo Bisordi, não é? Basicamente essas
pessoas. A Odebrecht eu não tive contato. Basicamente essas empresas.
(...)”

JULIO CAMARGO aponta, ainda, que o nome de dele já circulava na mídia a partir

de declarações de PAULO ROBERTO COSTA e isso lhe trouxe certa preocupação a nível pessoal e a

nível da empresa Toyo Setal Engenharia (evento 229):
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“(...)
Defesa de Léo Pinheiro:- O senhor relatou uma preocupação com as consequências da
CPI  em  relação  à  exposição  que  tanto  as  pessoas  teriam  quanto  as  empresas  e  os
problemas que os senhores tinham, que poderiam ser levantados. O senhor poderia me
explicar por que é que o senhor teria uma preocupação em relação a essas consequências
em relação a exposição do senhor e da sua empresa?
Depoente:-A minha particular?
Defesa de Léo Pinheiro:- É, sim senhor.
Depoente:-A minha particular é simples. Eu não sei se o senhor se recorda que um
determinado  momento  houve  uma  divulgação  da  Revista  Veja,  na  capa,  né,  de
pessoas que a Veja, revista Veja considerou que iriam contribuir pra alguma coisa a
pedido  do  doutor  Paulo  Roberto.  E  essa  divulgação,  que  no  meu  caso,  ela  nunca
ocorreu,  ela  trouxe  o  meu  nome,  que  nunca  havia  vindo  de  maneira  pública,
principalmente num envolvimento supostamente ilícito e que trazia, e uma empresa
a  qual  eu  pertencia  ao  conselho,  e  uma  empresa  de  tradição  japonesa ,
completamente avessa a qualquer operação ilícita. Então, isso realmente trouxe 1 pra mim
uma grande preocupação a nível pessoal e a nível da empresa a qual eu fazia parte do
conselho e a qual já trabalhava por muitos anos, talvez décadas. Trabalhava com eles e
portanto conhecia a tradição deles quanto a esse assunto.
(...)”

De fato, a Revista Veja divulgou em 05 de setembro 2014 e 09 de outubro 2014,

informações sobre o acordo de delação premiada celebrado com Paulo Roberto Costa, bem como

depoimento  prestado  pelo  ex-diretor  a  esse  juízo,  em  que  revela  nomes  de  dirigentes  de

empreiteiras que participaram do esquema da PETROBRAS.54

A testemunha  e  colaborador  AUGUSTO  MENDONÇA,  em  depoimento  judicial

(evento 229),  confirmou que havia preocupação por parte  das empresas com a instalação das

Comissões Parlamentares de Inquérito da PETROBRAS e que, por tal motivo, foram buscar proteção

com o acusado GIM ARGELLO:

“(...)
Ministério Público Federal:- O senhor conhece o Senhor Júlio Camargo?
Depoente:- Como? 
Ministério Público Federal:- Júlio Camargo?
Depoente:- Se eu conheço? Conheço.
Ministério Público Federal:- Qual seu relacionamento com ele?

54 http://veja.abril.com.br/brasil/exclusivo-paulo-roberto-costa-comeca-a-revelar-nomes-dos-beneficiarios-do-esquema-de-
corrupcao-da-petrobras/; http://veja.abril.com.br/brasil/em-depoimento-a-justica-costa-desvenda-engrenagem-do-petrolao/; 
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Depoente:-  Senhor Júlio Camargo, conheço ele há muito tempo. Ele era representante
comercial  da Toyo,  no passado nós fizemos alguns  contratos junto com a  Toyo,  que
acabou se transformando numa joint venture a partir do ano de 2012. Então tive muito
contato com o Júlio Camargo durante esse período.
Ministério  Público  Federal:-  E  chegou  a  conversar  com  ele  sob  o  tema  CPI  da
Petrobras?
Depoente:- Sim senhor.
Ministério Público Federal:- Como é que foi essa conversa?
Depoente:- Ele me manifestou a preocupação das empresas naquela oportunidade. Isso
talvez tenha sido 2014 né? 2014, lá pelo meio do ano. A preocupação das empresas
com  a  instalação  da  CPI  e  que  a  CPI  de  uma  certa  forma  aprofundasse  ou
cooperasse muito com a Operação Lava Jato, que já tinha iniciado né?
Ministério Público Federal:-  E foi  falada alguma forma de obter,  de tentar obter
algum tipo de proteção nas Comissões Parlamentares de Inquérito da Petrobras? 
Depoente:- Sim senhor. Foram. O Júlio me comentou sobre essa questão. Nós tínhamos
como companhia estabelecido um valor pra fazer contribuições naquele ano eleitoral. Pra
nós era muito importante e, aliás, eu digo pro setor de construção off shore era muito
importante  que  houvesse  no  Congressos  simpatizantes  com as  leis  que  tratavam de
repetro e conteúdo local para as obras da Petrobras e nós tínhamos a intenção de apoiar
parlamentares que fossem simpáticos a essa questão.  Então, nós tínhamos aprovado
um determinado valor e o Júlio propôs se utilizar desse valor para contribuir através
do pessoal da CPI da Petrobras. Eu disse a ele que era muito importante que a gente
pegasse o compromisso do pessoal com relação ao apoio dessa causa aí.
Ministério Público Federal:- Além de Júlio Camargo você tem conhecimento de outras
pessoas que estavam envolvidas nessa proteção da CPI?
Depoente:-  Todo  contato  que  eu  tive  com  relação  a  essa  CPI  foi  através  dele.  Eu
particularmente não conversei com ninguém mais além dele sobre esse tema e o que ele
me reportou na época é que ele, o Léo e o Ricardo estavam discutindo com o Gim
Argello a participação ou a contribuição para parlamentares da CPI.
Ministério Público Federal:- Quem seria Léo?
Depoente:- Léo, Léo Pinheiro da OAS.
Ministério Público Federal:- E Ricardo?
Depoente:- Ricardo pessoa da UTC.
Ministério Público Federal:-  O senhor falou que eles estavam conversando com o
Gim Argello é isso?
Depoente:-  Sim. É a informação que ele me passou, que estava conversando com
Gim Argello e que haviam outras empresas também, mas eu não me recordo o nome
de quem, se é que ele me falou, não me recordo. Ah! Sim. Lembro só da Odebrecht.
Ministério Público Federal:- E por que essa conversa se travou com Gim Argello?
Depoente:- Me parece que ele era o relator ou presidente 1 da CPI, não sei.
(...)”
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O acusado RICARDO PESSOA, em interrogatório judicial  (evento 337),  também

afirmou que estava preocupado em ser convocado para depor perante as Comissões Parlamentares

e relatou que essa preocupação se estendia a LÉO PINHEIRO, da OAS, que lhe sugeriu que fosse

procurar por GIM ARGELLO:

“(...)
Juiz  Federal: Certo.  Indo para  esse  caso aqui  em objetivo,  a acusação do Ministério
Público  é  contra  o  senhor,  mas  também  contra  o  senhor  Jorge  Afonso  Argello,  e
supostamente aqui, segundo a acusação, ele teria cobrado e exigido valores do senhor e
de outras pessoas,  em relação à atuação dele na CPI da Petrobras.  O senhor prestou
depoimento sobre esses fatos durante a fase de investigação, o senhor pode fazer uma
narrativa pra mim, sintética, como que isso aconteceu, se isso aconteceu mesmo, e como
é que foi?
Interrogado: Isso ocorreu, ocorreu em maio, junho de 2014, com a instalação da CPI,
primeiro a instalação da CPI do Senado, depois a CPI mista do Senado e da Câmara, onde
foi instalada a CPI da Petrobras, as duas, em algum momento elas se tornaram, ocorreram
no paralelismo, aonde a imprensa vinha noticiando muito a convocação das empresas
que estavam envolvidas de alguma maneira, porque a Operação Lava Jato já estava em
curso,  a preocupação era crescente que nós teríamos,  pelo menos  eu tinha uma
preocupação  muito  grande  de  ser  convocado  para  depor  numa  dessas  CPI’s,
principalmente a do Senado que foi a que se instalou primeiro. Então, em linhas
gerais,  eu  atuei,  em  função  disso,  junto  ao  Senador  Gim  Argello  para  que  ele
pudesse  evitar  a  minha  convocação  em função  da  exposição  midiática  que  isso
poderia ter. Mantive o contato com ele pra que isso ocorresse e me foi me dado uma
quase certeza de que eu não deveria ser convidado, pelo controle que ele podia ter em
cima, não da CPI, mas da mesa, o controle, porque ele era vice-presidente da CPI. Então o
contato  com  ele  foi  exclusivamente  para  evitar  essa  convocação  e,  em
contrapartida, ele me pediu recursos que eu aceitei contribuir para campanha, para
diversos partidos, conforme eu já relatei na minha colaboração.
Juiz Federal: Para sermos agora um pouco mais específicos,  como isso se iniciou? O
senhor  procurou  ele  ou  ele  procurou  o  senhor,  ou  o  senhor  foi  procurado por  uma
terceira pessoa?
Interrogado: Bom,  eu mantinha contato muito frequente com um colega meu, um
outro  empresário,  o  Léo  Pinheiro,  que  está  inclusive  aí  agora,  conversava  com ele
semanalmente, invariavelmente a cada 15 dias, e um dia desses ele me disse: “Ricardo,
não estou preocupado, mas a gente tem uma forma de tentar resolver.” Eu disse:
“Eu estou muito preocupado.” Ele fez: “É, mas nós temos uma forma de resolver
isso, mas você tem um problema com o Senador Gim, mas se você quiser você pode
conversar com ele.” E foi através do Léo Pinheiro que eu voltei, retornei a falar com o
Senador Gim Argello.
Juiz Federal: Mas quem colocou esse assunto pela primeira vez foi o senhor Léo Pinheiro,
então, para o senhor? Ou o senhor que procurou o senhor Léo Pinheiro?
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Interrogado:  Não,  eu estava procurando saber  como é que eu poderia  chegar lá  ao
termo, mas o Léo, numa conversa comigo, num jantar, ele me disse: “Não, nós podemos
conversar com o Gim.” Mas me pareceu que ele já tinha conversado, tanto é assim que
quando eu cheguei para conversar com ele, o próprio Léo já me disse que eu tinha um
problema com o Gim do passado, que foi esclarecido depois, comigo e com o próprio
Gim, lá na casa dele.

(…)

Defesa de Jose Adelmário: Entendi. Outra afirmação que o senhor fez é de que viu um
risco de exposição para convocação na CPI. Especificando um pouco mais aqui também,
esses riscos eles seriam com investidores, com instituições financeiras, riscos pessoais, o
senhor poderia afirmar isso?
Interrogado:  Isso  é  um  risco  do  sistema  empresarial,  de  imagem  da  empresa,  de
continuidade dos negócios, imagem pessoal minha. Eu sou uma pessoa que tinha uma
reputação a ser preservada e o que eu menos queria era essa exposição.
Defesa  de  Jose  Adelmário: Perfeito.  Na  visão  do  senhor,  essa  possibilidade  de
convocação pela CPI do senhor era vista como uma chance dos.... pelo menos aqui em
relação ao acusado, ex-Senador Gim Argello, de arrecadar?
Interrogado: Isso foi uma troca, doutor.
(...)

Da mesma forma que Julio Camargo, RICARDO PESSOA demonstrou preocupação

com a exposição midiática que estava ocorrendo na época que, inclusive, envolvia o seu nome

(evento 377):

“(...)

Juiz Federal: E por que o senhor falou agora então de não ter consequências?

Interrogado: Quando você é convocado para uma CPI dessas, eu já estava sendo exposto
na  mídia  de uma maneira  muito forte,  inclusive  porque  o  Paulo  Roberto Costa
colocou meu nome lá numa relação de contribuições, que até hoje eu não sei porque.
A primeira vez que saiu na revista Veja essa notícia, eu comecei a ficar preocupado
com a minha exposição e com a imagem da empresa. Por isso que eu chamo de
consequência.

(...)”

Como acima mencionado, a Revista Veja divulgou em 05 de setembro 2014 e 09

de outubro 2014, informações sobre o acordo de delação premiada celebrado com Paulo Roberto

Costa,  bem como depoimento prestado pelo ex-diretor  a esse juízo,  em que revela nomes de

dirigentes de empreiteiras que participaram do esquema da PETROBRAS.55

55 http://veja.abril.com.br/brasil/exclusivo-paulo-roberto-costa-comeca-a-revelar-nomes-dos-beneficiarios-do-esquema-de-
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Segundo  o  interrogado  LÉO  PINHEIRO  (evento  447),  a  preocupação  não  era

somente relativa à convocação para depor nas CPIs, mas sim com relação as consequências que os

atos das comissões trariam para as empresas, caso os fatos viessem a tona: 

“(...)
Juiz Federal: E nesse encontro o senhor foi sozinho?
Interrogado: Eu estava só. Eu estava só e nesse encontro o Ministro já estava com os dois
senadores. O ministro relatou que era uma preocupação muito grande do governo da
presidente  Dilma  o  desenrolar  dessa  CPI,  e  que  gostaria  que  as  empresas,  no  que
possível,  pudessem colaborar  pra  que essas investigações  não tivesse uma coisa  que
prejudicasse o governo ou que viesse a causar algum prejuízo. Ele saiu, acredito que ficou
nesse encontro uns 40 minutos 1 hora,  eu continuei na residência do senador com o
senador Gim Argello e com o senador Vital do Rego. Eles me falaram que, eu perguntei
o que poderia ser feito? “Olha existem um mecanismo de condução de CPI's,  tá
certo, onde é feito um plano de trabalho em decorrência desse plano de trabalho
são  programadas  uma série  de  coisa,  calendários  de  reuniões,  oportunidade  de
saber, aprovação de requerimento dos depoentes” e me relataram algumas coisas
que eu já tinha conhecimento de outras CPI's, (….) E assim foi feito. Eu estive numa
outra oportunidade, não me recordo se na residência do próprio senador do Gim Argello
ou se na residência do seu filho, se não em falha a memória o nome é Jorge. E nessa
reunião, na presença dos dois senadores e com a minha presença foi colocado o seguinte:
“Está aqui, tem um plano de trabalho, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, vamos
tentar adiar os depoimentos”. Eu até queria fazer uma ressalva que eu vi em vários
depoimentos, não era só para não me convocar, claro que uma convocação de um
empresário não é uma coisa agradável,  mas não é só isso, é porque atingiam as
empresas, tinham coisas que já estavam vindo a tona e tal. Então, eles me colocaram
o plano de fazer é o seguinte, calendário, em uma semana nós vamos fazer reuniões
para  aprovar  a  pauta,  a  semana  seguinte  só  para  aprovar  requerimentos,  então
requerimentos só serão aprovados a acada 15 dias. A CPI vai ser dividia em 4 eixos, um
eixo que vai investigar a refinaria de Pasadena, outro eixo que vai investigar a refinaria da
RNEST,  outro eixo que vai  investigar a  qualidade das plataformas,  se não me falha a
memória, e outro eixo que vai fiscalizar um outro tem, acho que plataforma também. (...) E
disseram o seguinte, “nós podemos ajudar e ajudar e muito, agora o senhor vai ter que
ajudar financeiramente, o senhor vai ter que dar uma contribuição para o senador Vital do
Rego será  candidato a  governador  da Paraíba,  então o senhor  vai  precisar  ajudar  na
campanha dele”. Eu disse, “olha a Paraíba não é um Estado onde a OAS está atuando e
nem nos nossos planos estratégicos de médio, curto e médio prazo, não temos nenhuma
intenção de atuação lá, não tem nada no nosso farol de negócio”. E ele me disse, “não,
você não está entendo, você vai ter que ajudar”. Eu disse, “bom, como será feito isso?”.
Disse.  “são  cinco  milhões”.  (...)  Bom,  então  foi  me  dito  pelo  senador  Gim  Argello.

corrupcao-da-petrobras/; http://veja.abril.com.br/brasil/em-depoimento-a-justica-costa-desvenda-engrenagem-do-petrolao/; 
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“Seguinte, você vai fazer uma doação para uma Paróquia que eu tenho relações do ponto
de vista religioso e também nas minhas relações políticas, é importante pra mim, se você
puder ajudar com R$350 mil reais”. Eu disse, “não, isso, me passa os dados, que, eu devo
procurar que isso eu vou resolver”. 
(…)”

“(...)
Defesa Leo Pinheiro: Doutor Leo, o senhor mencionou que o senador ofereceram uma
série  de  medidas  com  o  objetivo  que  a  CPMI  não  aprofundasse  seus  trabalhos
investigativos, essas medidas envolviam de alguma forma ajustes no calendário da CPMI?

Interrogado: Sim, o plano de trabalho feito pra CPI eu tive conhecimento e faz parte até
da busca e apreensão, tava comigo, eu li várias vezes para entender o processo desde que
eu estava a frente, sempre centro desse assunto. Então, tinha propositadamente as datas
de reunião, por exemplo, só votava requerimento de depoente a cada 15 dias, só, reunião
para escolha de temas ai passava por outro processo postergatório, eram 4 temas, 4 no
plano ele chama de 4 eixos. Então, RNEST, por exemplo que tem a ver conosco. RNEST era
um eixo, então para que o assunto RNEST voltasse, se ele foi para uma reunião demorava
45 dias. A CPI tem um calendário que pegaria dois recessos parlamentares, o do mês de
junho e o final do ano que acabou encerrando com o ressesso. Isso tudo, vou usar a
palavra  mas  não  sei  se  ela  é  correta,  o  senhor  me  perdoe  Excelência,  mas
inteligentemente, traçado isso e com alguns feriados para que não houvessem reuniões,
isso, tratei disso juntamente com o senador presidente da CPI Vital do Rego e com o
senador Gim, eles me mostrando esse calendário. Outra coisa importante, as horas dessas
reuniões que as vezes coincidiam com sessões do plenário da Câmara ou do Senado ou
do  Congresso.  Automaticamente  as  sessões  são  encerradas.  Então,  havia  toda  uma
metodologia  pra  que não se  chegasse  as investigações que o Ministério  Público e  a
justiça chegaram.

(...)”

Diante disso, já que havia uma preocupação por parte dos empresários quanto a

exposição e,  em contrapartida,  a intenção de GIM ARGELLO em vender uma proteção a estes

empresários, buscou-se uma forma de auxílio mútuo. 

Assim, num primeiro momento, LÉO PINHEIRO e JULIO CAMARGO se reuniram

com GIM ARGELLO em Brasília para tratar do assunto CPI e buscaram uma forma de conseguir a

proteção do ex-senador, dada a posição que ele ocupava nas comissões. GIM ARGELLO, então,

estabeleceu que  queria  selecionar  5  empresas  e  arrecadar  R$ 5  milhões  de  cada uma dessas

empresas, podendo ser através de doações eleitorais. Em contrapartida, se essa contribuição fosse

 83/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

efetuada,  GIM  ARGELLO  garantiria  dar  certa  tranquilidade  aos  empresários  nas  Comissões

Parlamentares. 

No caso de JULIO CAMARGO, GIM ARGELLO garantiu que, em sendo efetuado o

pagamento  da  “contribuição”,  o  executivo  da  TOYO  SETAL  não  seria  convocado  a  prestar

depoimento.  Nessa  ocasião,  o  ex-senador  chegou  a  comentar  que  já  havia  um requerimento

solicitando a presença do executivo na CPMI,  se referindo,  possivelmente ao Requerimento nº

362/2014 datado de 28/05/201456 (evento 229):

“(...)

Ministério  Público  Federal:-  Ok.  No  dia  06  de  maio,  segundo  provas  colhidas  na
investigação, você e Léo Pinheiro também se hospedaram novamente no Real Tulip, em
Brasília, Alvorada. Qual, esse, o objetivo dessa viagem, foi esse segundo encontro com
Gim Argello?
Depoente:- Sim. Foi esse mesmo encontro e eu de novo fui junto com o doutor Léo, num
dos aviões da OAS e nos hospedamos, cada um com a sua reserva, nos hospedamos no
hotel Gold Tulip.
Ministério Público Federal:- Ok. Vocês efetivamente se encontraram com Gim Argello?
Depoente:-  Sim. Nos encontrarmos de novo na casa dele, a mesma casa que tínhamos
estado na primeira vez,  onde o filho dele novamente atuou como garçom e já nessa
conversa,  então,  o  ex-senador  disse  o  seguinte:  "Olha,  a  última  vocês,  você  Léo  me
perguntou sobre contribuição política,  então deixa eu te dizer a minha ideia,  sabe, as
coisas estão muito difíceis, e nós vamos ter uma campanha muito árdua, eu defini que
vou sair  ex,  como vice-governador  do  governador,  vice-governador  do Arruda,  como
candidato  ao  governo  do  Distrito  Federal e  eu,  a  minha  ideia  é  selecionar
simplesmente 5 empresas, quero movimentar isso aqui, mas 5 empresas grandes e
cada uma delas então contribuiria com 5 milhões de reais cada uma, que seria a
verba  que  eu  necessitaria  pra  fazer  essa  eleição  no,  pra  governador" .  Bom,
evidentemente... e citou também o nome das empresas que ele pretendia incluir como
convidados né?
Ministério Público Federal:-  Nesse contexto foi  falada sobre evitar  a convocação de
empresários para a CPI?
Depoente:- Se o senhor me permite eu vou um pouquinho mais, depois já entro nisso aí.
Pode ser?
Ministério Público Federal:- Tudo bem.
Depoente:-  Então, ele fez uma relação do, das empresas que ele pensava em obter a
contribuição e não citou nome da UTC. A UTC é uma empresa que, o doutor Ricardo
Pessoa estava comigo na época num consórcio importante da Petrobras e uma pessoa
com quem a gente tinha uma amizade né, e doutor Léo mais ainda, porque os dois são

56 Evento 2, OUT25.
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baianos  e  se  conheciam  desde  a  infância,  de  maneira  que  nos  causou,  e  dado  a
importância dela no mercado Petrobras, nos causou um espanto quando o ex-senador
não  citou  a  UTC  e  nós  quisemos  saber  o  porquê,  né?  Ele  nos  disse  que  havia  um
problema particular entre ele, senador Gim, e o doutor Ricardo Pessoa, por problemas
que ocorreram no passado, sem citar qual foi o problema e que ele preferia deixar o
Ricardo fora. E o Léo disse, "Absolutamente, o Ricardo é uma pessoa importante, é amigo
nosso,  uma  pessoa  de  representatividade  dentro  do  mercado  de  óleo  e  gás  e  nós
fazemos questão que ele participe". Então, o ex-senador concordou com a inclusão do
Ricardo Pessoa, da UTC, desde que nessa reunião onde nós levaríamos o Ricardo tivesse o
Léo  e  eu.  E  nós  concordamos  e  isso  iria  ocorrer  no  próximo  encontro.  Ainda  nesse
encontro ele disse: “Olha, Léo agora respondendo à sua pergunta, nós precisamos de 5
milhões”. E o Léo perguntou, “Bom, mas é um valor praticamente impossível, né, da gente
poder atender, é um valor que foge completamente de que, e o que é que estaria, por
que desses 5 milhões”? “Primeiro que é isso que nós precisamos pra campanha e eu
não quero abrir esse leque pra todo mundo, e ao mesmo tempo nós daríamos uma
tranquilidade e quem estivesse  contribuindo,  essas grandes empresas,  apesar  de
não ser a intenção da CPI em convocar os empresários, de convocar empresários,
mas tem muita gente dentro do Congresso pressionando e já tem até requerimentos
feitos", e se referiu a mim, "existe até um já, Júlio, um requerimento solicitando a
sua presença na CPI, mas que dessa maneira eu sou vice-presidente, mas na verdade
sou executivo, sou eu que aceita ou não aceita os requerimentos, você pode ficar
tranquilo, que dessa maneira você não será convocado”.
Ministério Público Federal:-  Ok. E quais as outras empresas ele citou nesse conversa,
nesse grupo?
Depoente:-  Doutor Athayde, se não, salvo um lapso, né, Camargo Corrêa, Odebrecht,
Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, UTC, Engevix e Toyo Setal.
(...)
Defesa de José Aldemário:-  Obrigado Excelência.  Nessa segunda reunião o Senador,
então  Senador  Gim  disse  que  não  queria  pressionar  o  empresariado,  mas  que  ia
aproveitar a oportunidade para arrecadar?
Depoente:-Sim.
Defesa de José Aldemário:-Correto?
Depoente:-Sim.
Defesa de José Aldemário:-  E aí que ele falou de 5 milhões, que era, digamos assim,
uma meta dele...
Depoente:-Isso.
Defesa de José Aldemário:-De arrecadação?
Depoente:-Perfeito.
Defesa de José Aldemário:-Gim Argello disse que nenhum deles que pagasse a propina
seria chamado pela CPI, isso soou como uma garantia dele de que quem pagasse não
seria chamado?
Depoente:-Ele nunca deu uma garantia, mas disse que ele que era o vice-presidente
da CPI e que tinha ele o poder de aceitar ou não a convocação ou então determinar
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quando essa convocação ocorreria.
Defesa de José Aldemário:-Sob risco de soar repetitivo, então, ele disse ao senhor que
ele tinha o poder de convocar ou não o senhor?
Depoente:-Aceitar ou não...
Defesa de José Aldemário:-A convocação do senhor?
Depoente:-  As  convocações,  os  requerimentos  né?  Na  verdade  os  requerimentos
formulados.
Defesa  de José  Aldemário:-Devido ao  seu  envolvimento,  a  sua exposição,  o  senhor
sentiu que deveria pagar?
Depoente:-Sim.  A  minha  avaliação  é  que  deveria  pagar.  Troquei  uma  ideia  com  o
Augusto, ele teve a mesma convicção, então, nós resolvemos contribuir.
(...)

JULIO CAMARGO relatou, ainda, que GIM ARGELLO pediu auxílio para entrar em

contato com outras empresas para efetuar a arrecadação de R$ 5 milhões, por empresa (evento

229):

“(...)

Ministério Público Federal:- Ok. E com relação às outras empresas, ele pediu algum tipo
de auxílio no contato?
Depoente:- Ele, no início ele não pediu e depois, como ele começou a sentir dificuldades
no contato com as empresas,  no encontro que nós tivemos  a posteriori  ele me falou:
“Olha, eu sei que você tem uma ligação muito boa com a Camargo Correa e você
poderia me ajudar, que eu to tentando falar com eles e não estou conseguindo”. E
eu falei com o Eduardo Leite, que me indicou o Marcelo Bisordi, que era o diretor
encarregado dessa área e encontrei com ele rapidamente em Brasília e disse pra ele,
"Olha, o Senador tá querendo encontrar com vocês e não tá conseguindo falar". E a
resposta que ele  me deu,  o seguinte:  “Olha,  Júlio,  vamos sair  daqui do restaurante e
vamos procurá-lo no gabinete dele”.
Ministério  Público Federal:-  E  quando você falou com o Senhor Marcelo  Bisordi
sobre esse assunto, você falou que tinha algum tipo de relação com a CPI?
Depoente:- Falei.
Ministério Público Federal:- Falou?
Depoente:- Falei.
Ministério Público Federal:- Ele estava acompanhado de alguém? 
Depoente:-  Ele  estava  acompanhado  de  mais  uma  outra  pessoa,  que  era  um outro
diretor da Camargo Correa, cujo nome não me lembro agora, mas tava junto com um
outro diretor.
Ministério  Público  Federal:-  E  você  pediu  esse  auxílio  para  mais,  você  auxiliou  de
alguma outra forma?
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Depoente:-  Na verdade,  eu tava  fazendo um, entre aspas,  um favor  ao senador
porque ele não conseguindo contactar algumas empresas. E outra pessoa que eu
vim fazer isso um pouco mais na frente porque realmente o senador disse, "eu não
consigo de jeito nenhum", foi com a Engevix e aí falei com doutor Antunes e o
doutor  Antunes  falou,  “Olha,  Júlio  eu  nem vou  falar  porque  não  tem a  menor
condição de atender.  Isso aí,  a  empresa tá  com uma dificuldade de caixa  muito
grande e eu não, acho que nem vou procurá-lo”. Eu falei, “Olha Antunes, eu acho que
vale a pena procurá-lo de qualquer maneira, você explica a sua posição, o problema do
seu estaleiro é mais ou menos em nível nacional, o problema financeiro você tá passando.
Eu te  aconselho  a  pelo  menos procurá-lo”.  E  acho  que  ele  seguiu  a  minha  a  minha
sugestão e procurou pelo Gim não obstante, parece que não, acabou não contribuindo.
(...)”

Confirmando a posição ocupada por GIM ARGELLO nas Comissões Parlamentares,

RICARDO PESSOA em seu  interrogatório  judicial  (evento  377),  também deixou  claro  que  GIM

ARGELLO lhe solicitou contribuição para que não fosse convocado a depor na CPMI e que o ex-

senador tinha plenos poderes para evitar essa convocação:

“(...)

Juiz Federal: Certo. Nessa primeira reunião, então, houve essa solicitação de contribuição
nessa primeira reunião?
Interrogado: Na primeira reunião sim, senhor.
Juiz  Federal: Isso  foi  colocado  assim,  pelo  então  Senador,  de  uma  forma  expressa,
explícita, para o senhor, ou como isso foi colocado?
Interrogado: Não, explicitamente. A função da contribuição era evitar, não ser chamado,
nem ter consequências com relação à CPI da Petrobras.
Juiz Federal: Então não era só não ser convocado, tinha também outras…
Interrogado: Não, não. Era não ser convocado.
Juiz Federal: Não ser convocado?
Interrogado: Exato.

(…)

Juiz Federal: Tem no processo também, nesse mesmo processo 501229877, evento 1,
OUT 11,  uma lista  aqui,  contribuições  eleitorais,  vou lhe  mostrar  aqui,  não  sei  quem
preparou isso aqui, se foi o senhor, se foi o seu subordinado.
Interrogado: Isso eu tirei do sistema da UTC... É essa mesmo. PRTB, DEM… tem, é…
Juiz Federal: Isso retrata as contribuições eleitorais?
Interrogado: Exatamente.
Juiz Federal: Que o senhor fez a pedido do senhor Gim Argello?
Interrogado: Perfeito, Excelência.
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Juiz Federal: Mas isso  tinha como contrapartida o senhor não ser convocado pra
depor na CPI?
Interrogado: Exatamente, Excelência.
Juiz Federal: Então não foi uma contribuição voluntária do senhor?
Interrogado: Não. Não, senhor.
Juiz Federal: O senhor chegou a ser efetivamente convocado?
Interrogado: Não, não fui convocado.
Juiz  Federal: O senhor  tem conhecimento como ele  teria  feito  pra  cumprir  essa
promessa, se foi ele mesmo?
Interrogado: As informações que eu tinha dada por ele é que ele tinha um controle,
que ele chamava de mesa, e que passava, a grande maioria das ações passaria por
ele, ele poderia evitar isso. Eu cheguei a perguntar se podia evitar e garantir 100%,
ele disse: “Não, garantir 100% ninguém garante, mas 90 eu garanto”.
Juiz  Federal: O  senhor  chegou  a  falar  com  ele  depois  que  o  senhor  fez  essas  três
reuniões?
Interrogado: Não.
Juiz Federal: O senhor até mencionou já de passagem, mas, assim, por que o senhor fez
esse pagamento, por que o senhor aceitou fazer esses pagamentos?
Interrogado: Por causa do meu receio de uma explosão de um assunto tão grave
como a CPI da Petrobras. Não precisa lhe dizer onde é que nós desaguamos, né.
(...)”

Do mesmo modo, a testemunha JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, sócio da ENGEVIX,

em depoimento perante este juízo (evento 234),  relatou que esteve em uma reunião com GIM

ARGELLO, ocasião em que o ex-senador lhe informou que se a empresa contribuísse com o valor

R$5 milhões de reais, ele poderia influir na CPMI:

“(...)

Ministério Público Federal: Ok. E qual que foi o assunto discutido na reunião?
Depoente: Bom,  o assunto discutido foi a possível  participação da Engevix nesse
clube de empresas que estariam dispostas a contribuir com os tais 5 milhões de
reais, com o qual o senador Gim teria um compromisso, pelo que eu entendo, ele
comentava  que  tinha  boas  relações  lá  com  o  relator  da  CPMI,  acho  que  era  o
Deputado Luiz Sérgio, e com o presidente da Comissão, acho que era o Senador Vital do
Rego, e que então imaginava que poderia ser do nosso interesse e queria contar com a
participação da Engevix, e que tinha outras empresas que já estavam participando, etc.,
foi esse o teor da conversa.
Ministério Público Federal: Então, existe uma correlação entre o pagamento dos 5
milhões e a CPI?
Depoente: Sim, sim, absolutamente, esse foi o fato.
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Ministério Público Federal: E qual era o objetivo dessa contribuição, o que a CPI poderia
fazer?
Depoente:  A CPI poderia não convocar executivos ou pessoas para deporem, que
tivessem o interesse de não se expor, ou ficar numa situação difícil, tendo elas feito
alguma má condução  dentro  da  Petrobras,  já  que  a  CPI  era  relacionada  com a
Petrobras, essa era a ideia.
(...)
Ministério Público Federal: Qual foi o tom do Gim Argello nesse pedido?
Depoente: Ele explicou que tinham várias empresas que já tinham aderido, que a
contribuição era de 5 milhões de reais e naturalmente que eu podia ficar à vontade
também se não quisesse participar,  teria outra empresa, teria colocado outra no
nosso lugar; foi um tom, assim, não foi um tom agressivo, em todo caso, de uma certa
forma, se não vem a cooperar pode ter alguma tipo de problema, não foi tão direto, não
tão direto assim, mas ficou dito “Olha, você não querendo aderir, não querendo participar,
nós podemos ter outra empresa para colocar no seu lugar”.
Ministério  Público  Federal: No  seu  depoimento  você  falou  o  seguinte,  que  o  tom
utilizado por Gim Argello foi como se fosse um grande favor que estava oferecendo ao
declarante, que se o declarante não quisesse participar do grupo de empreiteiros
que deixaria de ser chamado na CPI, não teria problema. Você confirma isso?
Depoente: O tom foi que se nós não tivéssemos interesse, era tão importante pois esse
controle sobre as empresas que outra empresa poderia vir a participar, ou seja,  era um
certo “privilégio” poder participar, mas não estaria obrigado.
Ministério Público Federal: E em algum momento foi  dito quais as outras empresas
participaram, por Gim Argello?
Depoente: Foi comentado algumas, nessa época foi comentado a OAS, foi comentado a
Toyo Setal, razão até pelo que... pelo pedido do Júlio que eu tinha ido lá mais, UTC, foi
comentado  também  acho  que  a  Odebrecht,  Andrade,  Camargo,  eram empresas  que
estavam, vamos dizer, em circulação. Uma das Galvão lá, não sei se era a Queiroz Galvão
ou Galvão Engenharia, uma delas foi mencionada também.
(...)”
Juiz Federal: Alguns poucos esclarecimentos aqui do juízo, não sei se ficou claro, era 5
milhões para casa empresa ou era 5 milhões o grupo inteiro?
Depoente: 5 milhões para cada.. acho... o senhor está perguntando do nosso grupo, das
empresas do grupo?
Juiz Federal: Não, não, do grupo, desse grupo todo de empreiteiras.
Depoente: Não, não, 5 milhões para cada empresa.
Juiz Federal: Para cada empresa.
Depoente: Para cada empresa que viesse a participar, ou seja, são 8 empresas seria 40
milhões.
(...)”
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 GIM ARGELLO afirma em seu interrogatório (evento 379), que os empresários

estão lhe acusando,  pois  estão com raiva por terem sido indiciados na CPMI e,  que antes da

deflagração da 7ª fase da Operação Lava Jato, não tinha conhecimento sobre a existência de cartel

de empresas:

“(…) Juiz Federal: O senhor ficou até o final?
Interrogado: Fiquei até o final sim, senhor, fui eu que presidi as sessões, da décima sexta
em diante,...; o Vital voltou e presidiu algumas; a décima sexta eu continuei a sessão e as
últimas duas fui eu que presidi,  principalmente a última, que foi dia 22 de dezembro,
excelência, para o senhor ter ideia. No natal eu já não tinha mais o mandato, tinha pedido
licença, fui lá presidir no dia 22 de dezembro, foi aonde o deputado Marco Maia pegou o
voto, incorporou o voto do deputado Carlos Sampaio até a meu pedido, que fez todos os
indiciamentos.  Todas  essas  pessoas  que  hoje  me  acusam,  excelência,  foram
indiciadas, eu não sei se o senhor sabe, teve uma complementação de voto que foi feito
no dia 22 de dezembro, aonde foi incorporado o voto do deputado Carlos Sampaio, nós
votamos esse material. Tanto é que foi publicado no Diário do Congresso no dia 23 de
dezembro, nós pedimos o indiciamento por vários crimes e eu comuniquei ao senhor, por
que  eu  que  mandava  para  o  senhor.  Tanto  é  que  na  décima  oitava,  eu  tenho  os
documentos aqui comigo, o deputado Onyx Lorenzoni pediu todas as quebras de sigilo,
tudo, encaminhe para a décima terceira vara.  Eu que encaminhei todas as quebras de
sigilo de todo mundo para o senhor, e nós colocamos, para o senhor ter uma ideia,
nós indiciamos todos esses empresários que hoje me acusam, esse é o motivo da
raiva deles, porque nós indiciamos todos eles excelência, pedimos o indiciamento
das empresas deles também, foram 52…
Juiz Federal: E foi aprovado esse voto final pelo indiciamento?
Interrogado: Foi aprovado sim, senhor, foram todos eles indiciados.
(…)
Juiz Federal: O senhor não viu nenhuma impropriedade nisso?
Interrogado: Excelência, vi sim, senhor, agora, vi sim, senhor. Se o senhor me perguntar
eu não vou lhe mentir hora nenhuma, sabe o arrependimento maior que eu tenho, onde
é que eu errei? “Gim, onde é que você errou?”. Eu errei no dia, no final de novembro,
excelência, quando o senhor prendeu todo mundo, quando o senhor prendeu todo
mundo eu devia ter ido ao microfone lá na CPI e falado “gente, eu pedi doação
eleitoral para a UTC, para o Ricardo Pessoa, e pedi doação, e recebi doação eleitoral
dele, recebi  doação eleitoral do Júlio Camargo”,  eu devia ter feito isso, excelência.
“Mas  Gim,  mas  por  que  você  achou  que  você  devia  ter  feito  isso?”. Porque  até  aí
ninguém sabia,  excelência,  ninguém sabia que esse povo,  que existia cartel,  que
existia clube de propina, ninguém, esse povo doou, excelência, na época eu ainda
pensei, por Deus, eu pensei, eles doaram mais de 700 milhões, as empreiteiras, mais de
700 milhões, pra mim foi menos de 1 por cento que eles doaram, menos de 1 por cento,
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aí eu falei “rapaz, eu não pensei em fazer isso”, hoje eu me arrependo de não ter feito isso
na época…
Juiz  Federal:  Mas não  tinha  todas  aquelas  notícias  de  jornal,  senhor  Argello,
Camargo  Correia,  Odebrecht,  UTC,  com  envolvimento  com  o  senhor  Alberto
Youssef?
Interrogado: Excelência, nessa época não tinha não, senhor.
Juiz Federal: Acho que tinha, hein, senhor Argello.
Interrogado: Excelência, então eu vou concordar com o senhor, mas eu não... Eles erram,
excelência, eles faziam isso não era comigo não, excelência. “Gim, você quer dizer que
todos misturados então vale?”  Não,  não quero falar  isso para  o  senhor  não,  mas  eu
pontuei que não tinha nada uma coisa a ver com a outra, e tanto é, excelência, tanto é
que a minha atitude, a minha atitude, o resultado da CPMI, o resultado da CPMI prova,
excelência,  que  eu  não  fiz  nada  de  errado.  O resultado  da  CPMI  prova  que  eu
trabalhei efetivamente, não desonrei o mandato não, excelência, eu não desonrei quem
acreditou em mim não,  eu trabalhei  com honestidade,  no final  da CPMI indiciamos
todos eles, eu parabenizei o voto, eu que era o presidente, excelência, eu fiz. “Ô Gim,
você tem certeza do que está falando?”. Tenho, excelência, eu tenho aqui, se o senhor
quiser eu lhe mostro, eu lhe dou as cópias das atas.
(...)”

 No decorrer do ano de 2014 foram divulgadas diversas notícias sobre esquema

de cartel e corrupção existente na PETROBRAS. Todas essas notícias foram divulgadas em sites de

domínio público com ampla circulação nacional, ou seja, dificilmente GIM ARGELLO deixaria de

tomar conhecimento acerca dos fatos, como fora alegado por ele57.  

O argumento utilizado por GIM ARGELLO de que houve retaliação por parte dos

empresários,  não se sustenta. Ficou claro que ele solicitou vantagem indevida das empreiteiras

cartelizadas  para  evitar  a  convocação  desses  empresários  para  depor  perante  as  Comissões

Parlamentares.

“(…)
Interrogado:- Excelência, eu li em algum lugar que tinha sido aprovado, eu li, mas
eu não tenho essa estrutura lá onde eu estou preso, não, senhor, mas o pior, o que é
a  apresentação  do  requerimento,  é  o  começo,  o  que  é  o  pior,  é  a  pessoa  ser
indiciada, indiciou não só eles, não só a pessoa física, não, senhor, indiciou todos
eles.  A  gente  indiciou  o  Ricardo  Pessoa?  Indiciou.  É  raiva  dele,  o  que  ele  está

57 http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/10/em-audio-ex-diretor-e-doleiro-detalham-corrupcao-na-petrobras-
4617411.html;  http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/felipe-patury/noticia/2014/10/por-que-byoussef-e-costab-falam-em-
cartel-de-empreiteiras.html;  http://veja.abril.com.br/brasil/exclusivo-paulo-roberto-costa-comeca-a-revelar-nomes-dos-
beneficiarios-do-esquema-de-corrupcao-da-petrobras/;  http://veja.abril.com.br/brasil/em-depoimento-a-justica-costa-desvenda-
engrenagem-do-petrolao/; 
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fazendo, o que ele está fazendo comigo é vingança em cima disso, porque foi ele
que foi indiciado, ele devia ter na cabeça dele, excelência, que quando ele ajudou...
Juiz Federal:-Por que ele se vingou do senhor e não dos outros?
Interrogado:-Porque devia estar na cabeça dele que, quando ele fez essa doação pra
Brasília, podia estar na cabeça dele isso, que ele devia estar comprando algum tipo
de  proteção  comigo,  podia  ser,  só  que  na  minha,  excelência,  nunca  foi  isso,  a
verdade pra mim sempre foi doação eleitoral legítima, nunca foi, tanto é que nunca
teve dinheiro por fora, dinheiro em conta em lugar nenhum, sempre foi tudo oficial, ele
fez uma doação, que eu estava pensando que ele estava fazendo uma doação oficial, não
que ele estava pensando, essa vingança que ele está fazendo em cima de mim, que é
uma mentira que ele está falando, não tem nada, absolutamente nada a ver, porque o
resultado da CPI,  o resultado, excelência,  foi que eles foram indiciados,  que os sócios
deles foram indiciados, que a empresa deles, excelência, que a empresa dele foi também,
e nós mandamos isso para o senhor e para todos os órgãos, para o Ministério Público, pra
Receita Federal, pra Banco Central...
Juiz Federal:-O senhor Otávio Andrade, não me recordo, ele foi indiciado?
Interrogado:-Foi  indiciado  sim,  senhor,  eu  não  pré-julguei  ninguém,  eu  não  fui
desonesto com ninguém, não protegi ninguém, não, senhor.
Juiz Federal:-O José Antunes foi indiciado?
Interrogado:-Foi sim, senhor, todos eles foram indiciados, excelência, todos eles, eu sabia
que o senhor tinha essa dúvida, todos eles, excelência... Deixa eu achar aqui, em 1 minuto
eu acho para o senhor...
Juiz Federal:-Tá bom.
(...)
Juiz  Federal:- Nem  esse  Gustavo  Shaber  Barreto,  que  é  da  Flávio  Machado,  da
Andrade, e esse rapaz também da Camargo Correia, né. O senhor menciona aqui
que essas pessoas teriam, estariam retaliando o senhor, é isso?
Interrogado:-Eu acredito  que sim,  excelência,  acredito  que  sim.  Eles  estão  mentindo
sobre o que eles estão falando porque é um processo de retaliação,  porque não faz
sentido, eu não combinei nada disso com eles, excelência.
Juiz Federal:-Mas essas pessoas, por exemplo, que não foram indiciadas, por que
elas estariam retaliando o senhor?
Interrogado:-Quais?
Juiz Federal:-O Otávio Andrade, o José Antunes…
Interrogado:-Não, eu não acredito que o Otávio está me retaliando, e o Antunes,
alguém  falou  com  ele,  deixa  eu  lhe  colocar  como  é  que  eu  estou  vendo  isso,
excelência.  Eu,  aqui onde eu estou preso agora, vai  fazer 5 meses aqui no complexo
médico de Pinhais, eu conheci o senhor Renato Duque, lá. Ele até saiu de lá agora, não
está mais lá, ele foi para outro lugar, eu o conheci lá, aí passou 3, 4 dias, no quinto, sexto
dia veio “Ah, eu escutei falar do senhor”, eu falei “De mim?”, “Não, eu nunca lhe conhecia
e  tal,  muito  prazer”,  tal  e  tal,  “Eu  escutei  falar  do  senhor.  O Júlio  Camargo tem um
escritório no mesmo andar que eu tenho, tá,  e me disse que tinha combinado que o
senhor protegeria o nosso grupo lá na CPMI”, eu “O Júlio Camargo falou isso?”, “Falou”. Aí
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o que eu fiz, eu fiquei com isso na minha cabeça né, se o Júlio falou, eu nunca, se o
senhor ver os depoimentos,  o senhor está fazendo toda essa instrução, o senhor viu
que ninguém escutou de mim, excelência, ninguém escutou de mim que eu prometi
alguma coisa,  o  senhor  está  entendendo?  O que  acontece,  eu  acho que o Júlio
Camargo falou com eles, “Olha, eu estou acertando proteção, eu acertei de você não
ir  depor”,  eu  acho  que  o  Júlio  Camargo  foi  falando  isso.  Tanto  é  que  eu  não
conheço, “Gim, você conhece esse pessoal da Camargo Correia?”, excelência eu não
conheço esse povo da Camargo Correia, eu não conhecia esse povo da Engevix, eu
não conhecia esse povo da OAS, “Ô Gim, você passou 7 anos sendo senador, Gim,
você não conhecia esse povo da lava jato?”. Excelência eu não conhecia, excelência, o
senhor tem todos os instrumentos para saber disso, pergunte a eles, pergunte se eles me
conheciam, se alguma vez eu participei de qualquer tipo de contrato com eles, qualquer
tipo de comissionamento, de qualquer… eu nunca participei disso, excelência.

Tanto é assim que executivos que não foram indiciados na CPMI, como é o caso

de  OTÁVIO  AZEVEDO,  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO,  MARCELO  BISORDI  e  GUSTAVO  MARQUES,

esclareceram com detalhes e provas a solicitação e exigência de vantagem indevida por parte de

GIM ARGELLO.

Ademais,  a tese de que todos os investigados pela Operação Lava Jato foram

indiciados na CPMI suprindo, portanto, a necessidade de convocação, não socorre a defesa. Do

mesmo modo, não socorre a defesa a argumentação de que a CPMI cumpriu o seu papel.

Isto porque, à época do indiciamento, havia uma via de mão única para a CPMI,

eis que já tinha sido deflagrada a 7ª fase da Operação Lava Jato com a prisão justamente daqueles

que  foram  indiciados.  Senão  fosse  efetivado  o  indiciamento,  a  par  das  obscuras  e  corruptas

tratativas, a CPMI iria amargurar severas críticas da opinião pública, o que de fato não era uma

opção aos seus integrantes em ano eleitoral.

Assevera-se que só foram indiciados aqueles empresários que foram objeto das

medidas cautelares  da 7ª  fase  da Operação,  excluindo-se os  executivos  OTÁVIO MARQUES DE

AZEVEDO e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, que estiveram em fases posteriores da Operação58.

Confirmando a lógica, o acusado LÉO PINHEIRO, em seu interrogatório judicial

(evento 447) disse que após a sua prisão o trabalho da CPMI ficou inócuo, não tendo razões para

os empresários reagirem contra o indiciamento:

58 OUT2 – Relatório Final da CPMI.
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“(...)
Juiz Federal: Depois que houve lá a prisão do senhor junto com outros empresários, e
eles daí  fizeram o relatório  e indiciaram o senhor  e outros empresários,  teve alguma
cobrança em relação a eles, porque aparentemente não cumpriram o prometido?
Interrogado: Excelência, eu fui preso no dia 14 de novembro.
Juiz Federal: Certo.
Interrogado: O relatório final da CPI é de dezembro. Acho que o Ministério Público e a
Justiça, agiram, virou o trabalho deles inócuo. 
Juiz Federal: Aham
Interrogado: Então, não tinha mais porque, até porque não investigaram o que deviam
investigar.
(...)”

Portanto, como visto acima, GIM ARGELLO, na condição de membro da CPI do

Senado e vice-presidente da CPMIsta, e diante das provas colhidas, agiu e influiu para evitar a

convocação dos empreiteiros e obstruir os trabalhos de investigação da CPI DO SENADO e da

CPMI MISTA. 

C.2.2.2. Dos fatos e provas concretos dos atos de corrupção ativa e passiva praticados pelos

acusados – materialidade e autoria.

C.2.2.2.1 Contextualização da posição de liderança de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO

(LÉO PINHEIRO) no núcleo das empreiteiras.

A prova angariadas nos presentes autos demonstram, de forma inconteste, que

JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, o Léo Pinheiro, atuou na condição de representante e “líder”

das  demais  empreiteiras,  buscando  uma  proteção  junto  a  GIM  ARGELLO  e  auxiliando  na

arrecadação das vantagens indevidas.

De início, como demonstrado na denúncia, LÉO PINHEIRO, preocupado com os

requerimentos de convocação dos empreiteiros solicitou ao acusado ROBERTO ZARDI, em 01 de

abril de 2014, que lhe fosse enviada a lista dos assinantes das comissões parlamentares. A ideia de

LÉO PINHEIRO era efetuar a cooptação de parlamentares para evitar o avanço das investigações59. 

59 Evento 2, OUT13.
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Assim,  LÉO  PINHEIRO,  por  intermédio  OTÁVIO  MARQUES  DE  AZEVEDO  da

Andrade Gutierrez, efetuou um primeiro contato com GIM ARGELLO para verificar os passos que

estavam sendo dados nas CPI's e buscar auxílio do ex-senador.

A partir dos depoimentos prestados nessa ação penal, foi possível constatar que

esse primeiro encontro teria ocorrido em abril de 2014, OTÁVIO, a pedido de LÉO PINHEIRO, entrou

em contato com GIM ARGELLO e eles agendaram uma reunião na residência do ex-senador em

que ele receberia alguns executivos para tratar de alguns assuntos, dentre eles, sobre as CPIs.

JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, ao ser reinterrogado (evento 447) relatou que

em abril de 2014 esteve em um almoço na residência de GIM ARGELLO, com executivos de outras

empreiteiras e o também Senador Vital do Rêgo e que, num primeiro momento, foi informado aos

empresários sobre a existência da CPI, que viraria CPMI, da qual Vital seria o presidente e Gim o

vice.  Gim  informou  aos  executivos  que  poderia  ajudá-los  nessas  investigações  existentes  no

Congresso:

“(…) 
Interrogado: em torno de abril de 2014, eu fui convocado pelo Otávio Azevedo, então
presidente  da  Andrade  Gutierrez,  para  um  encontro  onde  ele  me  colocou  que  o
senador  Gim  Argello,  que  não  me  conhecia,  queria  promover  um  almoço  em
Brasília, na residência dele, se eu poderia comparecer, que estariam presentes outros
empreiteiros do setor. Segundo ele me falou na ocasião, as cinco maiores empresas do
setor. E assim eu o fiz. Eu fui a esse almoço juntamente com um diretor nosso da área de
relações  institucionais  de  Brasília. Lá  chegando,  estavam  presentes  o  diretor  da
Construtora  Norberto  Odebrecht,  Claudio  Mello  o  nome dele,  dois  diretores  da
Andrade Gutierrez, o Flávio, me desculpe não me lembro o sobrenome e o doutor
Gustavo, também da Andrade.
Juiz Federal: Certo.
Interrogado: Não me recordo se das outras empresas tinha alguém presente.
Juiz Federal: Quem estava mais que estava da OAS que o senhor mencionou?
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Interrogado: Estava eu e o Roberto Zardi, que é nosso diretor em Brasília.  Bom, essa
reunião foi uma reunião, um almoço onde o senador Gim estava presente também o
senador Vital do Rego. Eles informaram que tinham a CPI, ia virar CPMI e que o
senador Vital do Rego era presidente e ele era o vice-presidente. “Nós temos como
ajudar  as  empresas  nessa  investigação,  estamos  já  com  alguns  requerimentos,
algumas coisas já no processo da CPI e temos como ajudá-los, tá certo. Pediríamos
que vocês,  as  empresas não se utilizassem de frequente as dependências do Senado
Federal, procurar outros parlamentares, qualquer coisa que a gente venha a combinar
será feito individualmente com cada uma das empresas”. Essa reunião foi concluída.
Passaram-se  alguns  dias,  não  me recordo  bem,  Excelência,  se  10  ou  15  dias,  eu  fui
convocado para um encontro na residência  do senador Gim Argello em Brasília,  e lá
chagando  estava  presente  o  senador  Vital  do  Rego.  E  para  minha  surpresa,  nesse
encontro estava presente o Ministro das Relações Institucionais do governo da presidente
Dilma. O Ministro Ricardo Berzoini. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu não o conhecia
pessoalmente, se eu tive com ele por algum evento, eu não o conhecia.
(...)”

A ocorrência dessa reunião com os executivos foi confirmada por GIM ARGELLO,

em seu interrogatório judicial (evento 379). ARGELLO disse que OTÁVIO entrou em contato com

ele, pedindo que recebesse alguns representantes da ANDRADE GUTIERREZ, em Brasília:

“(…)

Juiz Federal: Durante esse ano de 2014, após a constituição da CPMI ou da CPI, o senhor
teve contatos pessoais com o senhor José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro?
Interrogado: O senhor perguntou depois de 2014?
Juiz Federal: Não, em 2014.
Interrogado: Tive sim, senhor, tive contato com ele sim, senhor, eu queria colocar para o
senhor na ordem direitinho como aconteceu.
Juiz Federal: Certo.
Interrogado: Me ligou num dia de semana, numa quarta ou quinta-feira, o Otávio, que é 
quem  eu  conhecia  desse  povo  todo.  Eu  não  conhecia  nenhum,  excelência,  eu  não
conhecia ninguém, ninguém, eu fui senador 7 anos, eu nunca conheci desse pessoal da
lavajato  todo,  todos,  o  senhor  tem  mais  de  70  delações,  pergunte  pra  todos  eles,
excelência, pra todos, eles não podem mentir para o senhor, se algum deles me conhecia,
ninguém, nem Alberto Youssef, nem Paulo Roberto Costa, nenhum deles. Eu nunca tive
contato com nenhum, nem doleiro,nem operador financeiro, ninguém desse pessoal que
o senhor conhece,  eu tenho é tudo na cabeça,  eu sei  que o senhor  guarda tudo na
cabeça, o senhor nunca escutou meu nome, excelência, essas listas que eles apresentaram
eu nunca participei. Deixa eu voltar então…
Juiz Federal: Isso,  do Otávio Andrade, o senhor disse que entrou em contato com o
senhor.
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Interrogado: Entrou em contato comigo pedindo que eu recebesse um diretor dele de
Brasília, por que eles queriam falar sobre CPMI. Eu falei: “é pra me receber, porque vai
ser  instalada,  você  vai  estar  na  CPMI,  eles  queriam  entender  como  é  que  é  o
funcionamento, você podia receber, eu não posso estar aí, você podia receber?”. “Eu
estou começando no ritmo aqui, mas quando é que é, hoje?”. “Não, pode ser sábado,
por que eles vão estar aí sábado?”. Eu falei “pode, sábado é um dia complicado,
pode sim, senhor, pode ser sábado”. Eu conhecia o Otávio de Brasília, ele já morou em
Brasília, aí eu falei: “pode ser sim”. “Tá bem” e fiquei aguardando. Quando foi sábado de
manhã ele falou “Gim, eles vão chegar aí perto da hora do almoço”, eu falei: “eu tenho
uma almoço hoje na casa do sogro”, que hoje é sogro do meu filho, do Jorge. Eu falei:
“pode  ser”,  “olha,  eu  vou  estar  lá  porque  ele  tem  uma  doença,  que  é  uma  doença
chamada ELA, e a gente não desmarca porque ele fica ansioso esperando, ele fica em
cima de uma cama, fica...”, então marcamos lá, a família estava lá, eu marquei com eles lá,
na mesa do lado de fora, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou, o Flávio, chegou um
outro rapaz que estava com eles, tem até o nome dele aqui também, é Gustavo, chegou o
Cláudio Melo, chegou o Roberto Zardi e o Léo Pinheiro. Nessa reunião, chegaram lá, e
euchamei o Vital, como falou que era a CPMI eu chamei, eu chamei o senador Vital do
Rego. Aí chegamos lá “como é que vai ser a CPI?”. “A nossa ideia é fazer uma CPI, apurar
esse negócio de Pasadena”, porque falava muito era em Pasadena, apurar esse assunto de
Pasadena,  &quot;nós  vamos  apurar,  vamos  fazer  e  tal”.  “Mas,  e  os  empresários,  vão
prejudicar?”.  “Não,  a  nossa  ideia  não  é  prejudicar  empresário  não,  não  temos  ideia
nenhuma, não tem esse perfil de querer prejudicar empresário não”. “Ah, tá bom, tá, vai
ser como?”. “Não, nós vamos, a CPI as pessoas apresentam os requerimentos, porque tem
uma  disputa  de  apresentar  requerimento,  eu  queria  que  o  senhor...”,  as  pessoas
apresentam primeiro, muitos, as bancadas, os deputados, porque têm a preferência no
falar quando for interrogar a pessoa que foi lá, então “ah, então, como é que vai ser?”.
“Não, eu vou fazer, vai ser assim, não tem essa intenção”. “Ah, tá bom, tá bom, tá muito
bem”. Então foi assim, sentou eu e o Vital e os cinco assim conversamos, não gastou meia
hora. “Tá bom”, foi embora, “tchau, tchau”.(...)”

Além disso, a partir dos resultados das quebras de sigilo telefônico decretadas

por  esse  juízo  (autos  5048253-09.2015.4.04.7000)  e  de  dados  de  viagens  de  OTÁVIO  e  LÉO

PINHEIRO (Evento 2, OUT11), foi possível verificar que no dia 04/04/2014, GIM ARGELLO efetuou

ligação para OTÁVIO MARQUES às 10:31 e que OTÁVIO retornou em duas ligações no mesmo dia,

às 15:08 e 17:01. Ademais, LÉO PINHEIRO chegou a Brasília no dia 06/04/2014 (domingo) e ficou

até 07/04/2014 (segunda-feira), possivelmente data do almoço oferecido por GIM ARGELLO:
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Após esse encontro,  LÉO PINHEIRO voltou a se encontrar com GIM ARGELLO,

tomando frente nas tratativas sobre as contribuições que deveriam ser feitas pelas empreiteiras,

para conseguir a proteção nas CPIs que, nessa época, já estava em pleno funcionamento. 

Essa  informação  foi  confirmada  a  partir  do  depoimento  da  testemunha  e

colaborador JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO (evento 229).  JULIO descreveu a posição de

liderança de LÉO PINHEIRO, relatando que o executivo tinha um bom relacionamento com classe

política:

“(...)

Ministério Público Federal:- Ok. No seu depoimento o senhor falou que o Léo Pinheiro
exerceu algum tipo de papel de liderança dos empreiteiros.
Depoente:- Doutor Léo era um líder nato na liderança das empresas e quando surgiu
esse papel ele realmente exerceu um papel de liderança no sentido de conversar
com as  empresas, saber se a preocupação nossa era igual à de todas as empresas e 
mais ou menos definir como isso ia, ia, visão de cada um de como esse assunto
poderia prosseguir.
Ministério Público Federal:- Tá. O relacionamento do Léo Pinheiro com a classe política,
como era?
Depoente:- Era um relacionamento muito bom.
Ministério Público Federal:- Em depoimentos o senhor colocou que ele era muito
habilidoso?
Depoente:- Muito habilidoso, muito educado.
Juiz Federal:- Só uma questão, Doutor podemos ser mais objetivos aí nessa…
Ministério Público Federal:- Tá. Foi aventado algum tipo de aproximação para 
neutralizar os trabalhos da CPI?
Depoente:-  Olha,  na  verdade,  o  que  aconteceu  quando  nós  estávamos  nessa
preocupação, o doutor Léo recebeu uma ligação do ex-senador Gim Argello convidando
o doutor Léo pra um jantar na casa dele em Brasília. E o doutor Léo, então, entrou em
contato comigo e me disse,  “Júlio, olha, estou sendo convidado pra um jantar na casa do
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doutor Gim Argello e você não gostaria de ir comigo”? E eu concordei e fomos juntos a
esse encontro.
(...)”

No mesmo sentido, o acusado RICARDO PESSOA afirmou que LÉO PINHEIRO lhe

mostrou a possibilidade de buscar uma proteção junto ao ex-senador GIM ARGELLO e blindar os

trabalhos da CPMI (evento 377):

“(...)
Juiz Federal: Para sermos agora um pouco mais específicos,  como isso se iniciou? O
senhor procurou ele ou ele procurou o senhor, ou o senhor foi procurado por uma
terceira pessoa?
Interrogado: Bom, eu mantinha contato muito frequente com um colega meu, um outro
empresário,  o  Léo  Pinheiro,  que  está  inclusive  aí  agora,  conversava  com  ele
semanalmente, invariavelmente a cada 15 dias, e um dia desses ele me disse: “Ricardo,
não estou preocupado, mas a gente tem uma forma de tentar resolver.”  Eu disse:  “Eu
estou muito preocupado.” Ele fez: “É, mas nós temos uma forma de resolver isso, mas
você tem um problema com o Senador Gim, mas se você quiser você pode conversar
com ele.” E foi através do Léo Pinheiro que eu voltei, retornei a falar com o Senador Gim
Argello.
Juiz Federal: Mas quem colocou esse assunto pela primeira vez foi o senhor Léo Pinheiro,
então, para o senhor? Ou o senhor que procurou o senhor Léo Pinheiro?
Interrogado: Não,  eu estava procurando saber  como é que eu poderia  chegar lá  ao
termo, mas o Léo, numa conversa comigo, num jantar, ele me disse: “Não, nós podemos
conversar com o Gim.”  Mas me pareceu que ele já tinha conversado, tanto é assim
que quando eu cheguei para conversar com ele, o próprio Léo já me disse que eu
tinha um problema com o Gim do passado, que foi esclarecido depois, comigo e
com o próprio Gim, lá na casa dele.

(…)

Ministério Público Federal: No depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público,
você informou que Léo Pinheiro haveria dito que de fato tomou providências para
não ser convocado. Em quais circunstâncias ele lhe contou isso?
Interrogado: Foi no primeiro encontro que eu tive com o Léo falando a respeito disso,
que ele me contou sobre Gim Argello, que ele poderia trabalhar nesse sentido, que
eu também poderia estar envolvido, conversando sobre isso.
Ministério Público Federal: Então o senhor confirma que ele lhe falou que de fato
ele já tinha tomado providências?
Interrogado: Sim, já estava conversando com o Senador antes.
(...)”
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LÉO PINHEIRO chegou a delegar a RICARDO PESSOA que efetuasse contato com

Márcio Faria, da Odebrecht para tratar desse assunto (evento 377):

“(...)

Juiz Federal: Foi aqui, segundo o Ministério Público, outras empreiteiras também teriam
recebido  solicitações  similares,  a  Camargo,  a  Andrade  Gutierrez.  O  senhor  teve
conhecimento disso?
Interrogado: No momento, naquela época, não.
Juiz Federal: Mas teve em momento posterior?
Interrogado: Na imprensa agora.
Juiz Federal: Só na imprensa?
Interrogado: É.
Juiz Federal: Na época o senhor não tinha presente que essas contribuições estavam
sendo solicitadas dos outros?
Interrogado: Não,  pra todos esses aí  não.  Por exemplo,  eu li  que uma empresa,  por
exemplo, nunca soube que a Engevix tinha sido solicitada, nem que a Camargo estava
sendo solicitada.  Eu fui, a pedido do próprio Léo, eu falei com o Márcio Faria que
remeteu pra outra pessoa o assunto, eu saí fora do circuito.
Juiz Federal: Mas o senhor falou o quê para o senhor Márcio Faria?
Interrogado: Que havia  uma possibilidade  de  convocação  e  que  se  ele  quisesse
poderia procurar o próprio Léo ou o próprio Senador, que ele poderia ajudar.
Juiz Federal: Quem pediu que o senhor falasse com o senhor Márcio?
Interrogado: O Léo, Léo Pinheiro.
Juiz Federal: Isso foi antes ou depois dessa conversa do senhor com o Senador?
Interrogado: Foi depois.
Juiz Federal: Depois?
Interrogado: Foi depois.

A testemunha e colaborador  DELCÍDIO DO AMARAL,  em depoimento (evento

234), confirmou que LÉO PINHEIRO coordenou a atuação dos demais empreiteiros, com o objetivo

de blindá-los em razão dos requerimentos existentes nas Comissões Parlamentares:

“(...)

Ministério Público Federal: Foi reportado a você sobre o papel do Léo Pinheiro nesse
contexto da...evitar a convocação na CPI?
Depoente: Na  verdade,  as  histórias  que eu  ouvia  eram histórias  é...  que  ele  estaria
preocupado e se juntou a ele o próprio Júlio Camargo, e depois, acho que numa
outra etapa o Ricardo Pessoa, é... essa é a história que eu ouvia e percebia, claro,
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que  ele  estava  preocupado  com  a  situação  e  de  certa  maneira  exercia  algum
protagonismo nessa articulação.
Ministério  Público  Federal: No  seu  depoimento,  você  disse  o  seguinte,  prestado  à
Procuradoria Geral,  “Que em razão disso, em determinado momento, Léo Pinheiro
começou a coordenar uma espécie de força tarefa envolvendo diversos empresários
no intuito de blindá-los, em razão desses requerimentos”.
Depoente: Isso mesmo.
Ministério Público Federal: É isso mesmo?
Depoente: É isso mesmo.
Ministério Público Federal: Quem te passou isso foi o senhor Júlio Camargo e o Ricardo
Pessoa?
Depoente: Júlio, Ricardo, mas é importante, para explicar também para o senhor,
essa  conversa  ela  já  rodava  dentro  do  Congresso,  evidentemente  que  eu  não
participei dessa CPI,  mas essas conversas existiam, ou seja, era uma coisa que já
estava...  eu, apesar de ter recebido essas informações pelas pessoas que eu aqui
relatei, isso estava sendo disseminado dentro do Senado, a gente já sabia por outras
vias, existia uma conversa, um rumor muito grande sobre isso.
Ministério Público Federal: Sobre o Léo Pinheiro?
Depoente: Não sobre o Léo, sobre a operação em si...  não convocar, em troca ajudar
determinados parlamentares, isso efetivamente nós ouvíamos intensamente.
(…)”

A testemunha  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO  (evento  234)  relatou  que  teve  um

encontro com LÉO PINHEIRO em 2014 no aeroporto de Brasília. Nessa ocasião LÉO PINHEIRO lhe

disse  que tinha uma preocupação muito grande com as empresas que estavam envolvidas  na

Operação Lava Jato, e que estava articulando um grupo com essas empresas para colaborar para

que essa CPMI fosse barrada, fazendo com que os executivos não fossem chamados para prestar

depoimentos:

“(...)
Ministério  Público  Federal: No  depoimento  que o  senhor  prestou  ao  Delegado  de
Polícia, à autoridade policial, na...em abril de 2016 agora, o senhor relatou que teve um
encontro com o Léo Pinheiro em Brasília em meados de 2014. O que foi tratado nesse
encontro?
Depoente: Bom,  esse  encontro ocorreu  em meados de  abril  de  2014,  depois  de  ter
eclodido  a  Operação  Lavajato,  nesse  momento,  Doutor,  eu  era  responsável  pela
concessão e pela construção do aeroporto de Brasília, eu morava lá. O Doutor Léo pediu
um encontro comigo e nós tivemos um encontro lá no aeroporto de Brasília, era uma
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lanchonete que tinha antiga chamada Viena, e lá nós nos encontramos, ele pediu essa
conversa comigo lá.
Ministério Público Federal: E o que foi conversado nesse encontro?
Depoente: Na verdade nós falamos, de...da a minha parte eu tinha alguns assuntos para
ver com ele, na época tínhamos um trabalho conjunto na Costa Rica, onde a Engevix fazia
parte da engenharia, tinha algumas questões lá para tratar, tinha também dos próprios
aeroportos, que eles também, como nós, tinham que entregar nos prazos as concessões
para a copa do mundo, e ele trouxe a questão relativa, os dois assuntos foram eu que
coloquei e ele colocou o assunto relativo à Petrobras e a CPMI da Petrobras.
Ministério Público Federal: E o que é que foi esse assunto, o que ele disse ao senhor?
Depoente: Ele disse que ele tinha uma preocupação muito grande com as empresas
que  estavam envolvidas  na  Operação  Lavajato  e  que  ele  estava  articulando um
grupo de empresas, que estavam envolvidas na Lavajato, então, ditas na imprensa, e
que ele gostaria de saber se eu gostaria de me informar e saber do interesse que nós
tínhamos em participar de um grupo de empresas que faria colaboração para que
essa  CPMI  fosse  barrada,  de  uma certa  forma e  que  os  executivos  não  fossem
chamados a prestar depoimento.
Ministério  Público  Federal: Ok.  Que  grupo  de  empresas  era  esse,  ele  falou  alguns
nomes?
Depoente: Falou os nomes, citou a própria empresa dele, além da OAS, citou a Toyo Setal,
citou a UTC, citou a Camargo Correa, Andrade Gutierrez, a Odebrecht, não sei se a Galvão
ou a Queiroz Galvão, mas uma dessas aí. E que nós estaríamos convidados a fazer parte
desse grupo.
Ministério Público Federal: Em que consistia essa colaboração, para quem seria feita
essa colaboração e por qual motivo?
Depoente: A ideia colocada foi que essa... seria paga uma quantia em dinheiro de alguma
maneira, sob a coordenação do ex-senador Gim Argello, e que ele teria conversado já
com  o  Dr.  Gim  Argello,  Senador  Gim  Argello,  no  sentido  de  que  com  base  nessa
colaboração as empresas ou não fossem chamadas ou os executivos não participassem
dessa CPMI, como era denominada.
Ministério Público Federal: E qual o valor que ele sugeriu para o senhor?
Depoente: O valor sugerido para cada empresa era de 5 milhões de reais.
(...)”

O assunto desse encontro entre ANTUNES e LÉO PINHEIRO foi, inclusive, anotado

em uma agenda por GERSON ALMADA, com os seguintes dizeres: “Antunes ligou para dizer que a

OAS, iria coordenar uma arrecadação. Ouvir a opinião do Márcio.” (evento 409, OUT7):
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“(...)
Ministério Público Federal: Ok. E depois desse encontro...  como é que foi encerrado
esse encontro com o Léo Pinheiro e como é que foi encaminhada essa conversa depois
internamente na Engevix?
Depoente: Certo.  Bom,  em relação ao Léo Pinheiro,  esse  assunto não fazia  parte  da
minha  área,  mas  como  já  nessa  época  tinha  eclodido  a  Operação  Lavajato  nós  já
estávamos num processo interno de procurar contratos que tivessem irregularidades e
outras situações, na medida de poder limpar a Companhia disso, tanto que nessa época
nós continuamos e culminou em outubro de 2014, que nós trocamos os presidentes de
empresa, então eu falei para o Léo, respondi “Léo, esse não é o assunto que eu cuido, tá,
eu pessoalmente, me espanta uma situação dessas, e... mas eu vou levar o tema interno lá
na Engevix”, já com uma posição minha, que eu deixei para ele apontado que eu não,
nesse  momento,  numa  situação  dessas,  era  quase  inviável  seguir,  isso  foi  em  abril.
Terminou assim a conversa. Internamente eu passei o assunto para o Gerson Almada e
inclusive por sinal essa foi uma questão colocada aqui quando eu fui interrogado, que foi
anotado na agenda dele e o procurador, Dr. Roberson, me fez uma pergunta quando eu
fui  interrogado por  conta  da  Pixuleco,  e  foi  dito  que  esse  assunto  não  era  para  ser
respondido, porque estava num processo de colaboração, mas então esse foi o fato que
foi anotado, eu passei para o Gerson Almada e passei ao Cristiano Kok com a opinião
minha que nós não devíamos de forma nenhuma nos envolver com isso. Posteriormente,
eu fiquei, adoeci, eu passei…
Ministério Público Federal: Só um segundo, o senhor levou para o Gerson Almada e
ele anotou isso num papel?
Depoente: Anotou  isso  num papel,  anotou  isso  num  papel,  numa  agenda  dele,
depois foi…
Ministério Público Federal: E esse papel foi apreendido na Operação Lavajato?
Depoente: Foi apreendido na Operação Lavajato.
Ministério Público Federal: Ok. O senhor se lembra dos dizeres que estavam escritos
na agenda?
Depoente: Não, não me lembro agora, mas acho que é alguma coisa assim “Antunes,
Léo Pinheiro, OAS”, alguma coisa que... isso que me foi perguntado aqui naquela
ocasião.
(…)
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(termo de depoimento de JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, evento 234)

“(...)
Ministério Público Federal:- Não, na verdade ele falou que falou... desculpa, ele falou
com o senhor esse assunto momentaneamente.
Depoente:-É, ele falou sobre esse assunto em duas oportunidades comigo. Uma primeira
no dia 27 de maio, quando eu estava no escritório da Dra. Dora Cavalcante, que estava
nos assessorando juridicamente naquela época, eu estava com o sócio Cristiano Kok, o
Antunes não estava presente, ele, por telefone, falou exatamente essas palavras, que eu
anotei até numa ata pessoal, ata de reunião, ligou dizendo que a OAS iria coordenar uma
arrecadação. Isso foi uma informação que ele me deu, ele não fez nenhuma passagem,
nada, ele simplesmente mencionou que a OAS iria fazer uma arrecadação e pediu para
que eu ouvisse a opinião do Márcio,  o Márcio se refere a Márcio Farias da CNO, coisa que
eu não fiz. E depois, mais pra frente, numa reunião de sócios, ele explicou que estava
sendo pedido pra ele uma quantia de 5 milhões pelo Senador Gim Argello para que nós
não  fôssemos  chamados  dentro  do  processo  de  CPMI  da  Petrobras,  o  que  nós  não
concordamos. Falamos “Óh, Antunes, não tem o mínimo sentido fazer esse pagamento,
vai lá e resolve”. Todas as atividades da Petrobras nesse momento eram com o senhor
José Antunes. Eu já tinha me afastado das atividades da Petrobras desde 2012, então por
isso que todos, Julio Camargo, Léo Pinheiro, o Senador, conversavam com o senhor José
Antunes e não comigo.
(...)”
(termo de depoimento de GERSON DE MELLO ALMADA, evento 312)

A partir dos depoimentos expostos acima, restou demonstrada a atuação ativa de

LÉO  PINHEIRO  que  buscou  reunir  empresas  cartelizadas  para  participar  das  contribuições

solicitadas  pelo  acusado  GIM  ARGELLO,  a  fim  de  obstruir  os  trabalhos  das  comissões

parlamentares.

O próprio acusado admite que GIM ARGELLO lhe pediu para entrar em contato

com alguns empresários (evento 447):

“(...)
Juiz Federal: Mas eles pediram, o senador, eles pediram que o senhor falasse com os
outros empresários? Por que já falei com Márcio, fala Sérgio, por que isso?
Interrogado: Não, não. O senador não me pediu. 
Juiz Federal: E foi iniciativa do senhor então?
Interrogado:  Eu acredito que tenha havido alguma conversa que estava tendo algum
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problema desse tipo só que, a Odebrecht era nossa sócia na RNEST. Então, se tinha algum
problema com eles ia nos atingir também.

Juiz Federal: Sim, mas o senhor chegou a ir atrás dele para conversar?
Interrogado: Não, não, não. Eu não tinha relacionamento o Márcio Faria. Conhecia ele,
mas não tinha relacionamento. 
Juiz Federal: Mas e por que essas mensagens então?
Interrogado: Eu avisei a Ricardo porque nós estávamos juntos também em um consórcio
na REPAR. Odebrecht, OAS e UTC.
(…)
Juiz Federal: o senhor Júlio Camargo, ele declara o seguinte, no depoimento dele “que
Léo Pinheiro da OAS fez contato com o depoente para informar sobre as conversas com
outras  empresas  e  como  se  aproximava  dos  interlocutores  da  CPMI. O  senhor  que
tomou iniciativa de procurar o senhor Júlio Camargo?
Interrogado: eu que tomei. O Júlio Camargo diante de uma conversa que eu estava
tendo  com  dois  senadores  e  eles  inquerindo  sobre  determinadas  pessoas  da
Petrobras que estavam sendo convocadas, que eu não conhecia, não sabia o que
representavam na Petrobras.  Então eles estavam precisando que alguém informasse a
eles o que estas pessoas faziam. Inclusive, excelência é bom deixar claro esse trâmite de
CPI,  eles  estavam  querendo  convocar  pessoas  que  não  causassem  problema  nas
investigações, e eu fiquei numa situação desconfortável, porque não conhecia, e não ia
indicar  ninguém para  ser  convocado ou  não  sem saber.  Então,  eu  sugeri,  como eles
tinham falado Julio Camargo, eu disse “eu conheço o Julio, e eu acho que o Julio pode
indicar, orientar, que órgãos dentro da Petrobras tem a ver com esse assunto ou não”. Foi
esse o motivo, por isso que eu procurei Julio, e fui com Julio em duas ou três reuniões.
(...)”

Não  há  como negar  que  o  acusado agiu  como verdadeiro  líder  dos  demais

executivos, pois desde a instalação das comissões parlamentares buscou meios de se aproximar de

GIM  ARGELLO,  com  o  intuito  de  conseguir  uma  proteção  nas  CPIs  instaladas  no  Congresso

Nacional  e,  como GIM  ARGELLO  tinha  a  intenção  de  aglutinar  um  grupo  de  empresas  para

contribuir para sua campanha eleitoral de 2014, LÉO fez o papel de coordenador, expondo para os

demais executivos que havia um modo de todos serem protegidos de eventuais represálias que

poderiam ocorrem em função das CPIs. 

A  atuação de  LÉO PINHEIRO com o  intuito  de  blindar  os  trabalhos  das  CPIs

aparece, da mesma forma, nos documentos apreendidos na residência de LÉO em virtude da busca
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e  apreensão  determinada  por  esse  juízo  nos  autos  5073475-13.2014.40.4.7000,  devidamente

juntados no evento 409 dos presentes autos de ação penal. 

São diversos documentos que demonstram o monitoramento da LÉO PINHEIRO

quanto a atuação das CPIs:

a) Tabela com detalhes dos requerimentos apresentados na CPMI em nome das

empresas cartelizadas (evento 409, OUT2);

b) E-mail  encaminhado  a  LÉO  PINHEIRO  com  a  tabela  de  requerimento

mencionada no item “a” (evento 409, OUT3);

c) Documento  sigiloso  com  menção  aos  trabalhos  da  CPI  da  PETROBRAS,

consistente  em  ofício  da  CGU  para  a  CPMI,  inexplicavelmente  encontrado  na  posse  de  LÉO

PINHEIRO (evento 409, OUT4);

d) Documento  manuscrito  com  os  seguintes  dizeres:  “.CPI  →  Restringir  os

chamamentos sejam para os líderes/representantes dos Consórcios/SPE's. →Não pode ser chamado

CPI – fora do escopo → R.P. - BSB ” e, (evento 409, OUT5)

e) Documento com pauta de reunião do Comitê Executivo da OAS, datado de

20/06/2014, com destaque para os trabalhos desenvolvidos pela CPI (evento 409, OUT6).

Portanto, resta inconteste que LEO PINHEIRO, dada a sua experiência e habilidade

junto à classe política, assumiu uma posição de liderança e articulou com membros do cartel, entre

eles,  RICARDO  PESSOA, JÚLIO  CAMARGO,  AUGUSTO MENDONÇA,  OTÁVIO  MARQUES  e  JOSÉ

ANTUNES, conversas para blindagem nas investigações, com intuito de evitar problemas para os

executivos e suas empresas dada a potencialidade de revelação de todo o esquema criminoso das

empresas na PETROBRAS. 
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C.2.2.2.2  Prova  geral  da  coautoria  de  JORGE  AFONSO  ARGELLO  JR.,  nas  condutas  de

corrupção passiva praticada por GIM ARGELLO

Foi imputado a JORGE ARGELLO JR. a participação nos atos de corrupção de GIM

ARGELLO, pois auxiliou seu genitor na solicitação das vantagens indevidas aos empreiteiros.

Embora os dizeres de JULIO CAMARGO, RICARDO PESSOA e LEO PINHEIRO no

curso da instrução são no sentido de que não saberiam dizer se JORGE ARGELLO JR. tivesse conhe-

cimento das práticas ilícitas, isto decorre claramente do depoimento de JOSE ANTUNES.

JOSE ANTUNES confirmou expressamente que JORGE ARGELLO JR tocou no as-

sunto da proteção na CPI ao lhe solicitar vantagens indevidas por telefone, no caso travestidas de

supostas contribuições políticas.

“(...)
Ministério Público Federal:-E qual foi  o encaminhamento depois dessa reunião com
Gim Argello?
Depoente:-O  encaminhamento  foi  basicamente  nenhum,  porque  no  final  eu
comentei que seria muito difícil a nossa participação e que se tivesse alguma coisa
para dizer procuraria, e na verdade a partir daí recebi uma série de telefonemas, os
quais eu não respondia, nós tínhamos a decisão já tomada, e o assunto morreu por
si, quer dizer, nós não voltamos a conversar.
Ministério Público Federal:-O senhor disse no depoimento prestado à autoridade
policial que você trocou um cartão de visita com Paulo Roxo ao final da reunião.
Depoente:-Foi  trocado  cartão  de  visitas  com  os  assessores  dele,  que  depois
reconheci o senhor Paulo Roxo e o senhor Valério, acho que Valério Neves, mas eu
não mantive esses cartões comigo.
Ministério Público Federal:-Ok, mas eles fizeram algum tipo de contato telefônico
com o senhor?
Depoente:-Fizeram sim,  foram feitos  contatos  telefônicos,  vamos  dizer,  que  não
foram respondidos basicamente, ou se eu respondi algum deles, acho que teve uns
10 telefonemas a partir daí, que ou eu respondi evasivamente ou não respondi, eu
realmente,  doutor,  não  me lembro porque esse  assunto foi  realmente tirado da
nossa...
Ministério Público Federal:-Tudo bem, mas o que ele falava nesses telefonemas? Ele
pedia os valores, perguntou se a Engevix ia contribuir, o que ele falava, Paulo Roxo?
Depoente:-Se algum telefonema que eu me lembro que possa ter perguntado é se
nós íamos ou não fazer algum tipo de contribuição, esse tipo de pergunta teria sido
feita na época.
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Ministério  Público  Federal:-Foi  dito  que  seria  doação  de  campanha  ou  foi  dito  que
poderia ser dinheiro em espécie, quando Gim Argello conversou com o você ele pediu
especificamente algum tipo de contribuição eleitoral ou ele falou que o senhor poderia
contribuir da forma que melhor lhe aprouvesse?
Depoente:-Não, foi falado o número, não foi falado a forma de fazer ou para quem se
destinava o recurso, e nós, eu também não me propus a perguntar isso.
Ministério Público Federal:-Ok. O senhor,  depois  da reunião,  teve algum tipo de
contato com o filho dele, Jorge Argello Júnior?
Depoente:-Talvez ele tenha feito algum tipo de telefonema, mas na mesma direção
de  perguntar  algum resultado  de  interesse  dessa  participação,  mas  eu  não  tive
nenhum contato pessoal com ele.
Ministério Público Federal:-  Mas os contatos telefônicos que ocorreram, então, foi
para esse motivo?
Depoente:-  Foram por esse motivo.
Ministério Público Federal:  -  Ele perguntava sobre as contribuições?
Depoente:-  Sim.
Ministério Público Federal:  -  E a proteção?
Depoente:-  Sim.
Ministério Público Federal:-Ok.
Depoente:-Essa... eu queria só observar que nenhuma, nenhum telefonema foi originado
da nossa parte, essa decisão de não participar desse assunto já tinha sido tomada bem
antes.
Ministério Público Federal:-Ok. Sem mais perguntas. Ah, outra... só mais uma questão...
Depoente:-Sim, senhor.
Ministério Público Federal:-A Engevix pagou?
Depoente:-Nunca.

E foi  assim,  ciente  de que auxiliava seu pai  na prática  de crimes,  que JORGE

ARGELLO JR.  ajudou GIM ARGELLO no  contato  com os  empreiteiros  para  agendar  reuniões  e

reafirmar a solicitação de vantagem indevida efetuada por GIM ARGELLO.

Assevera-se  que  GIM  ARGELLO,  no  início  de  abril,  ofereceu  um  almoço  na

residência do sogro de ARGELLO JR para executivos de empresas cartelizadas. Dizer que JORGE

ARGELL JR não tivesse conhecimento sobre o que seria tratado naquela ocasião, é fechar os olhos a

realidade das coisas:

“(...)
Juiz Federal: Isso,  do Otávio Andrade, o senhor disse que entrou em contato com o
senhor.
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Interrogado: Entrou em contato comigo pedindo que eu recebesse um diretor dele de
Brasília, por que eles queriam falar sobre CPMI. Eu falei: “é pra me receber, porque vai
ser  instalada,  você  vai  estar  na  CPMI,  eles  queriam  entender  como  é  que  é  o
funcionamento, você podia receber, eu não posso estar aí, você podia receber?”. “Eu
estou começando no ritmo aqui, mas quando é que é, hoje?”. “Não, pode ser sábado,
por que eles vão estar aí sábado?”. Eu falei “pode, sábado é um dia complicado,
pode sim, senhor, pode ser sábado”. Eu conhecia o Otávio de Brasília, ele já morou em
Brasília, aí eu falei: “pode ser sim”. “Tá bem” e fiquei aguardando. Quando foi sábado de
manhã ele falou “Gim, eles vão chegar aí perto da hora do almoço”, eu falei: “eu tenho
uma almoço hoje na casa do sogro”, que hoje é sogro do meu filho, do Jorge. 
(...)”

(Interrogatório de GIM ARGELLO, evento 444)

Além disso, ARGELLO JR. sempre a pedido do pai, entrava em contato com os

executivos  das  empreiteiras  para  agendar  reuniões,  como  se  vê  a  partir  da  quebra  de  sigilo

telefônico decretada nos autos 5048253-09.2015.4.0.4.7000:
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Como relatado por JULIO CAMARGO (evento 229),  ARGELLO JR auxiliava GIM

ARGELLO  nas  reuniões  em  que  foram  discutidas  as  obstruções  dos  trabalhos  da  comissão

parlamentar, servindo comidas e bebidas aos convidados. Ao contrário do sustentado pela defesa

de GIM ARGELLO, JULIO CAMARGO disse que haviam empregados na residência na ocasião dos

jantares, o que demonstra ser estratégica a participação de JORGE ARGELLO JR. para evitar que os

fatos escusos ali tratados fossem presenciados por terceiros:

“(...)
Defesa de Jorge Afonso Argello:- A pergunta é outra, tá? O senhor disse que achava
que ele cumpria esse papel para que os empregados da casa não acessassem a reunião.
O senhor se lembra se tinha empregados ou não tinha empregados à noite?
Depoente:-Tinha empregados.
Defesa de Jorge Afonso Argello:- Tinha?
Depoente:-Tinha empregados à noite,  mas me lembro da senhora do Gim estar uma
noite lá e acho que vi uma empregada, agora que eu vi, assim, de passar pela cozinha, vi.
Pode ser que não fosse empregada, mas me pareceu empregada.
(...)”
(Termo de depoimento JULIO CAMARGO, evento 229)

O conhecimento de ARGELLO JR sobre as condutas praticadas pelo pai e, auxílio

que  ele  deu  para  concretizar  os  encontros  entre  os  ex-senador  e  os  empreiteiros,  se  mostra

inconteste.

A atuação de ARGELLO JR. na solicitação de vantagem indevida, a pedido do pai

ficou evidente nos fatos relativos à empreiteira ENGEVIX.

Isto porque,  em 01 e 02/09/2014,  ARGELLO JR efetuou diversas ligações para

JOSÉ ANTUNES, que lhe cobrou uma resposta quanto ao pagamento das contribuições solicitadas

por GIM ARGELLO (evento 234):

Outro ponto que merece atenção, foi a clara mentira sustentada por ARGELLO JR.,

ao dizer em interrogatório o desinteresse pela parte política (evento 444). 

 110/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Tal argumento não encontra amparo nas provas colhidas no bojo dos presentes

autos.  Ao contrário,  ficou  demonstrado que  ARGELLO JR  participava  ativamente  da  campanha

eleitoral do pai e que tinha interesse nas contribuições que fossem recebidas por GIM ARGELLO:

Paulo Roxo (Evento 436)

Ministério Público Federal: Muito me surpreende, senhor Paulo Roxo, essa alteração de
versão,  sendo que no  seu  depoimento  foram dadas  todas  as  garantias  ao  senhor,  o
senhor  estava  acompanhado  do  doutor  (ininteligível).  Senhor  Paulo  Roxo,  você  teve
contato com Jorge Argello Júnior?
Interrogado: Durante a campanha?
Ministério Público Federal: Isso.
Interrogado: Alguns poucos sim.
Ministério Público Federal: Qual assunto que era tratado com ele?
Interrogado:Às vezes até, uma época estávamos vendo, até, uma casa, que ele ficou de
conseguir,  que  acabou  não  dando  certo,  para  hospedar  o  pessoal  da  equipe  de
comunicação que estava de fora, às vezes pra saber alguma coisa de algum evento da
agenda do pai dele, exclusivamente coisas da campanha, nesse sentido.
Ministério Público Federal: Então o senhor tratava coisas da campanha com ele?
Interrogado: É, coisas desse tipo que eu estou lhe falando, não tente generalizar uma
coisa que... Coisas de campanha especificamente, que eu me lembre, a questão de um
imóvel que ele estava vendo, reformando, para acolher a equipe, às vezes eventos para
confirmar a presença do pai dele, “Seu pai vai estar em tal evento, seu pai não vai estar?”,
pra gente saber se ia mandar a equipe pra filmar com a presença do governador ou não,
se ia ter mais peso, então tinha muita coisa nesse sentido.
Ministério Público Federal: Em depoimento na fase policial o senhor falou que o Jorge
Argello Júnior participou de algumas reuniões de campanha, o senhor confirma isso?
Interrogado: Sim, nesse dia confirmo que eu fui à casa do senhor Gim, do Senador Gim,
quando fui apresentado ao senhor Antunes, ele estava lá.
Ministério Público Federal: Ele estava lá?
Interrogado:  Estava lá nessa reunião que eu participei  com a equipe de Senador,  de
coordenação de Senador.
Ministério Público Federal: E o que foi tratado nessa reunião?
Interrogado:  Olha,  a  minha  parte  era  falar  de  pesquisas,  teve  assuntos  referentes  a
problemas  da  campanha,  problemas operacionais  que  ocorrem numa campanha,  e  a
gente sempre dá uma posição, no meu caso, que não era a campanha que eu cuidava,
sempre pra falar do que nós estávamos fazendo pelo lado do governador.
Ministério Público Federal: E o que ele estava fazendo lá?
Interrogado: Não sei lhe dizer.
Ministério Público Federal: Mas participou da reunião?
Interrogado:  Também não  sei  lhe  precisar  se  ficou  o  tempo todo,  não  sei,  não  me
recordo.
Ministério  Público Federal:  O  senhor  falou que ele  participou da reunião,  eu quero
saber…

Interrogado: Estava lá, estava lá, estava sim.
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Além  disso,  a  partir  de  certidão  obtida  junto  ao  Tribunal  Superior  Eleitoral,

constatou-se que JORGE AFONSON ARGELLO JR, é filiado ativo do PTB desde 02/02/2008. Após

solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral do DF, foi possível identificar que ARGELLO JR. foi inclusive

membro de duas Comissões Provisórias do Partido Trabalhista Brasileiro no âmbito regional no DF,

de 06/08/2015 a 21/10/2015 e de 21/10/2015 a 29/06/2016 (conforme documentação acostada no

evento 409).
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Portanto, a alegação de desinteresse pela carreira política, não encontra amparo

nas provas colhidas que, apontam de forma inconteste, a atuação política do acusado ARGELLO JR.,

que recentemente, foi membro de duas Comissões Provisórias do PTB/DF. 

Nestes termos, e considerando as provas coligidas apontam que JORGE ARGELLO

JR auxiliou dolosamente GIM ARGELLO nas práticas ilícitas, é mister a condenação daquele nos

fatos delituosos que lhe foram imputados nessa ação penal.

C.2.2.2.3 Dos atos de corrupção ativa e passiva: Núcleo OAS e TOYO SETAL 

Como relatado nos itens C.3.2.1 e C.3.2.2.1 existia uma preocupação por parte de

LEO PINHEIRO com relação ao avanço das investigações da Operação Lava Jato em decorrência da

prisão de ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA e a instalação da CPI DO SENADO.
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A partir dos depoimentos prestados nessa ação penal, foi possível constatar que

esse primeiro encontro teria ocorrido em abril de 2014, OTÁVIO, a pedido de LÉO PINHEIRO, entrou

em contato com GIM ARGELLO e eles agendaram uma reunião na residência do ex-senador em

que ele receberia alguns executivos para tratar de alguns assuntos, dentre eles, sobre as CPIs.

Em razão disso, LÉO PINHEIRO, no início de abril de 2014 esteve em um almoço

na residência de GIM ARGELLO, com executivos de outras empreiteiras e o também Senador Vital

do Rêgo, ocasião em que foi informado aos empresários sobre a existência da CPI, que viraria

CPMI, da qual Vital seria o presidente e Gim o vice.

Esse  primeiro  encontro teria  ocorrido no dia  07/04/2014 (segunda-feira).  LÉO

PINHEIRO,  ao  ser  interrogado (evento  447),  disse  que  uns  10  ou  15  dias  depois  do primeiro

encontro esteve novamente em Brasília para reunir-se com GIM ARGELLO e com o Senador Vital do

Rêgo e, que nessa ocasião, LÉO perguntou o que poderia ser feito.:

“(…)

Juiz Federal: Quem mais que estava da OAS que o senhor mencionou?

Interrogado:  Estava eu e o Roberto Zardi,  que é nosso diretor em Brasília.  Bom, essa
reunião foi  uma reunião,  um almoço onde o senador Gim estava presente também o
senador Vital do Rego. Eles informaram que tinham a CPI, ia virar CPMI e que o senador
Vital  do Rego era presidente e ele era o vice-presidente.  “Nós temos como ajudar as
empresas nessa investigação, estamos já com alguns requerimentos, algumas coisas já no
processo da CPI e temos como ajudá-los, tá certo. Pediríamos que vocês, as empresas não
se  utilizassem  de  frequente  as  dependências  do  Senado  Federal,  procurar  outros
parlamanetares, qualquer coisa que a gente venha a combinar será feito individualemtne
com cada uma das empresas”. Essa reunião foi concluída. Passaram-se alguns dias,
não  me recordo  bem,  Excelência,  se  10  ou  15  dias,  eu  fui  convocado para  um
encontro na residência do senador Gim argello em Brasília, e lá chagando estava
presente  o  senador  Vital  do  Rego.  E  para  minha  surpresa,  nesse  encontro  estava
presente  o  Ministro  das  Relações  Institucionais  do  governo  da  presidente  Dilma.  O
Ministro  Ricardo  Berzoini.  Eu  confesso  que  eu  fiquei  surpreso.  Eu  não  o  conhecia
pessoalmente, se eu tive com ele por algum evento, eu não o conhecia.
Juiz Federal: E nesse encontro o senhor foi sozinho?
Interrogado:  Eu estava só. Eu estava só e nesse encontro o Ministro já estava com os
dois senadores. O ministro relatou que era uma preocupação muito grande do governo
da presidente Dilma o desenrolar dessa CPI,  e que gostaria que as empresas,  no que
possível,  pudessem colaborar  pra  que essas investigações  não tivesse uma coisa  que
prejudicasse o governo ou que viesse a causar algum prejuízo. Ele saiu, acredito que ficou
nesse encontro uns 40 minutos 1 hora,  eu continuei na residência do senador com o
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senador Gim Argello e com o senador Vital do Rego. Eles me falaram que, eu perguntei
o que poderia ser feito? “Olha existem um mecanismo de condução de CPI's,  tá
certo, onde é feito um plano de trabalho em decorrência desse plano de trabalho
são  programadas  uma série  de  coisa,  calendários  de  reuniões,  oportunidade  de
saber, aprovação de requerimento dos depoentes” e me relataram algumas coisas que
eu já tinha conhecimento de outras CPI's, Excelência, como é o funcionamento e como
um  presidente  de  uma  CPI  pode  conduzir  esses  trabalhos.  Então,  eu  tive  a  clara
impressão, após essa reunião, primeiro um instrumento de pressão neh! A presença de
um Ministro de Estado, que não é fato normal em uma casa de um senador e com a
presença  de  um  empresário  de  uma  empresa  que  está  sendo  investigada.  Eles  me
colocaram que precisariam que, se eu pudesse contribuir com informações, com coisas
que me chamariam em uma outra oportunidade. E assim foi feito. Eu estive numa outra
oportunidade, não me recordo se na residência do próprio senador do Gim Argello ou se
na residência do seu filho, se não em falha a memória o nome é Jorge. E nessa reunião, na
presença dos dois senadores e com a minha presença foi colocado o seguinte: “Está aqui,
tem um plano de trabalho, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso, vamos tentar adiar
os depoimentos”.
(...)”

Nessa ocasião, GIM ARGELLO solicitou a LÉO PINHEIRO que fosse realizada uma

doação de R$ 350 mil reais a Paróquia da qual GIM teria relações e que esse valor seria abatido do

R$ 5 milhões solicitados:

“(...)

Interrogado: (…) Bom, então foi me dito pelo senador Gim Argello. “Seguinte, você vai
fazer  uma doação para uma Paróquia que eu tenho relações  do ponto de vista
religioso e também nas minhas relações políticas, é importante pra mim, se você
puder ajudar com R$350 mil reais”. Eu disse, “não, isso, me passa os dados, que, eu
devo procurar que isso eu vou resolver”. E o senador Vital do Rego pediu pra que eu
mandasse  alguém  nosso  procurar  em  Recife/Pernambuco,  um  advogado  de  nome
Alexandre que era uma pessoa da confiança dele,  que daria para as pessoas nossa a
forma de como isso poderia ser feito. Bom, saímos da reunião com esse entendimento,
tive uma reunião, passaram uns dias, eu não me recordo se uma semana ou 15 dias, eu fui
chamado de novo e a reunião foi realmente muito desagradável porque o dois senadores
estavam presentes e me disseram que nós não tínhamos dado sequência ao assunto de
Pernambuco, pra procurar a pessoa de Pernambuco.
(...)”

Esse segundo encontro de LÉO PINHEIRO, GIM ARGELLO e VITAL DO RÊGO, em
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Brasília, possivelmente ocorreu no dia 15/04/2014, data em que o avião particular a OAS chegou a

Brasília, conforme tabela de viagens (evento 2, OUT11).

  

Posteriormente,  LÉO  PINHEIRO  convidou  JULIO  CAMARGO,  representante  da

TOYO SETAL, para ir até Brasília encontrar GIM ARGELLO, tendo ambos embarcado no avião da OAS

no  dia  24/04/2014  (quinta-feira)  para  Brasília  e  se  hospedado  no  hotel  Golden  Tulip  Brasília

Alvorada60:

Tal informação foi confirmada pela testemunha e colaborador JULIO CAMARGO

(evento 229), em depoimento judicial:

“(…)
Ministério  Público  Federal:-  Tá.  Foi  aventado  algum  tipo  de  aproximação  para
neutralizar os trabalhos da CPI?
Depoente:-  Olha,  na  verdade,  o  que  aconteceu  quando  nós  estávamos  nessa
preocupação,  o  doutor  Léo  recebeu  uma  ligação  do  ex-senador  Gim  Argello
convidando o doutor Léo pra um jantar na casa dele em Brasília. E o doutor Léo,
então, entrou em contato comigo e me disse, “Júlio, olha, estou sendo convidado pra
um jantar na casa do doutor Gim Argello e você não gostaria de ir comigo”? E eu
concordei e fomos juntos a esse encontro. 
Ministério  Público  Federal:-  Tá.  No  seu  depoimento  o  senhor  relatou  um primeiro
encontro,  segundo  provas  colhidas  na  investigação,  no  dia  24  de  abril,  você  e  Léo
Pinheiro estavam em Brasília no Golden Tulip. Você foi em Brasília nessa data com qual
motivo?
Depoente:-  Fomos pra atender a esse convite do ex-senador Gim Argello,  que havia
convidado especificamente o doutor Léo e eu fui como convidado do Léo a esse jantar.
Ministério Público Federal:- E como que você foi para Brasília?
Depoente:- Fomos com o avião do, da OAS. Saímos, se não me engano, se não me falha
a memória, mas acho que saímos do Rio de Janeiro.

60 Evento 2, OUT8 e OUT11.
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Ministério Público Federal:- Ok. Onde foi esse encontro com Gim Argello?
Depoente:-  Foi  na  casa  dele,  uma  casa  no  lago  Sul  de  Brasília,  onde  basicamente
estávamos eu, o doutor Léo Pinheiro e o ex-senador Gim Argello.

Já em Brasília,  no dia 25/04/2014 (sexta-feira),  LEO PINHEIRO e GIM ARGELLO

entraram em contato por telefone duas vezes. 

Ao ser interrogado (evento 379),  GIM ARGELLO confirmou a ocorrência  dessa

reunião com LÉO PINHEIRO e JULIO CAMARGO. Disse que LÉO PINHEIRO pediu para encontrá-lo

na sexta-feira ou sábado,  mas devido ao ritmo de campanha o ex-senador perguntou se essa

reunião poderia ser na segunda-feira, no caso, dia 28/04/2014, data que ficou marcada entre eles:

“(...)

Juiz Federal: E daí o senhor disse que o Léo Pinheiro ligou para o senhor?
Interrogado: O Léo Pinheiro me ligou, excelência, pedindo que queria me encontrar. Eu
falei “tá bom, Léo, quando é que pode ser?”. Só que eu já estava começando o ritmo de
campanha, e “ah, pode ser sexta-feira ou sábado”. Eu falei “meu amigo, não dá final de
semana que a gente tem muita atividade, pode ser na segunda-feira?”. “Pode ser na
segunda-feira”. “Pode ser aonde?”. “Pode ser lá em casa” “Que horas?”. “7 e meia da
noite”. Eu falei “entre 7 e meia e 8 horas”. Ele chegou lá em casa, excelência, chegou
ele com o Júlio Camargo, não foi sozinho, foi ele e o Júlio Camargo,  que eu também
não conhecia. “Ah, tudo bem, como vai?”. “Tudo bom, tudo joia, tudo bom”,  “E como é
que está, e a CPI, está começando?”. Eu falei “não, já está andando, os trabalhos já
estão  sendo  feitos,  já  começaram  os  trabalhos”.  Eu  disse  ao  Júlio  que  não  era
intenção de prejudicar  empresário,  eu falei  “não,  não é,  não temos intenção de
prejudicar empresário não”.
(...)”

No dia 28/04/2014, GIM ARGELLO efetuou duas ligações para LÉO PINHEIRO no

período da noite:
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Além disso, o avião da OAS saiu de Brasília dia 30/04/2014, o que indica que

possivelmente LÉO PINHEIRO estivesse na cidade dois dias antes61:

A despeito da divergência entre as datas citadas e sobre quem solicitou que essa

reunião  fosse  realizada,  os  depoimentos  colhidos  durante  a  instrução  demonstram  de  forma

inconteste que essa primeira reunião entre GIM, JULIO e LÉO de fato ocorreu.

Essa reunião ocorreu na residência de GIM ARGELLO no Lago Sul de Brasília. GIM

ARGELLO ofereceu  um jantar  para  LEO PINHEIRO e  JULIO  CAMARGO.  JORGE ARGELLO JR.  se

coordenava com GIM ARGELLO, estando ciente do assunto que seria discutido na reunião, atuando

naquele momento de modo periférico e, inclusive, para manter o ambiente de conluio reservado,

serviu vinho aos participantes do encontro para evitar que empregados ouvissem as conversas

ilícitas que eram travadas entre os presentes (como destacado no tópico C.3.2.2.2).

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. Onde foi esse encontro com Gim Argello?
Depoente:-Foi  na  casa  dele,  uma  casa  no  lago  Sul  de  Brasília,  onde  basicamente
estávamos eu, o doutor Léo Pinheiro e o ex-senador Gim Argello.
Ministério Público Federal:-  O filho do Jorge Argello,  o Júnior,  participou em algum
momento?
Depoente:-  Doutor  Athayde,  eu  quero  deixar  esse  ponto  bastante  claro.  O  seguinte,
naqueles encontros que eu participei, a figura do filho, acho que chama-se Jorge Argello
Júnior, né, foi meramente de uma pessoa que servia vinho, um salgadinho, uma coisa e se
retirava da conversa. Pelo menos naquelas que eu participei ele não teve nenhuma função
de convencimento,  de ser  nomeado como a pessoa que iria  continuar o contato pra
operacionalizar  qualquer  coisa.  Eu  entendi  que  a  presença  dele  era  uma  presença
meramente, como era uma pessoa de confiança e acredito que o ex-senador não queria
que tivesse nenhum empregado numa conversa dessa, entre aspas, o Jorge Argello serviu
como espécie de garçom nessa, nessa conversa, nessas conversas que eu participei.
(...)”

Destaque-se  que  nessa  primeira  reunião  não  houve  solicitação  de  vantagem

61 Evento 2, OUT11.
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indevida, mas apenas uma explanação sobre o que seria a CPI, o objeto, o tempo de duração,

destacando-se que o objetivo da investigação não seria prejudicar os empresários.

Em determinado do momento da reunião, LÉO PINHEIRO de forma sutil e velada,

ofereceu vantagem indevida a GIM ARGELLO para obter proteção na CPI DO SENADO, indagando

ao parlamentar  se ele iria  se candidatar  as eleições  de 2014 e se necessitaria de contribuição

política ao setor. Nas palavras do colaborador JULIO CAMARGO, nesse momento, LEO PINHEIRO,

muito  diplomático  e  com muita  experiência  com a  área  politica,  “deu  entrada  para  que  GIM

ARGELLO solicitasse eventual contribuição62”

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. Nessas conversas o tema da CPI foi abordado? Nessa
primeira conversa?
Depoente:-  Na  primeira  conversa  foi  abordada  de  uma  maneira  muito  sucinta,  né?
Começamos a  perguntar  qual  era a ideia  da CPI,  quanto tempo se esperava que ela
durasse, e basicamente qual era a intenção da CPI, porque quando se fala de Petrobras o
termo é muito, muito amplo. E o ex-senador nos colocou que na verdade o objetivo não
era penalizar nenhum empresário, né. O que a CPI realmente pretendia era a convocação
dos  dirigentes  e  gerentes  da  Petrobras  em  virtude  de  denúncias  que  chegavam  ao
Congresso e  ao Senado sobre supostas  operações  ilegais  que estavam ocorrendo na
Petrobras.
Ministério Público Federal:- No seu depoimento você falou que determinado momento
Léo Pinheiro perguntou pra Gim Argello se teria contribuições políticas e você colocou a
seguinte frase:  “Léo Pinheiro deu entrada para que Gim Argello solicitasse eventual
contribuição”. Me explicita um pouco esse diálogo, por favor?
Depoente:  -  Depois  de  explicado  qual  era  o  objetivo  da  CPI,  uma  conversa,
evidentemente, a primeira conversa bastante ampla sobre vários assuntos, o doutor Léo
perguntou ao ex-senador o seguinte: “Olha, eu sei que o senhor é candidato aí a
governador ou ex, vice-governador, ou vai tentar o Senado novamente, o senhor já
decidiu”?  “Não,  to  decidindo”.  “E  me  diga  uma  coisa,  vai  haver  contribuição
política”? E a resposta do Senador no primeiro encontro foi a seguinte: “Esse é um
assunto que nós vamos discutir pra frente.
(...)”
(termo de depoimento de JULIO CAMARGO, evento 229)

Os acusados, então, resolveram marcar novo encontro, mais ou menos quinze

62 Evento 2 – OUT 10_Depoimento JULIO CAMARGO
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dias após o primeiro para continuar as tratativas. A nova reunião ocorreu no dia 06/05/2014. LÉO

PINHEIRO e JULIO CAMARGO se hospedaram no hotel Royal Tulip Brasília Alvorada e depois foram

até a residência de GIM ARGELLO63:

 

Nessa reunião, GIM ARGELLO expôs a LÉO e JULIO a intenção de selecionar 5

empresas que poderiam contribuir financeiramente para a sua campanha eleitoral de 2014. Cada

uma dessas empresas teria que doar $5 milhões de reais:

“(...)

Ministério Público Federal:- Ok. Encerrado esse encontro, foi marcado outro encontro?
Depoente:- Sim. Foi marcado um outro encontro que ocorreu aproximadamente 15 dias
depois desse primeiro.
Ministério Público Federal:-  Ok.  No dia 06 de maio, segundo provas colhidas na
investigação, você e Léo Pinheiro também se hospedaram novamente no Real Tulip,
em Brasília, Alvorada. Qual, esse, o objetivo dessa viagem, foi esse segundo encontro
com Gim Argello?
Depoente:- Sim. Foi esse mesmo encontro e eu de novo fui junto com o doutor Léo,
num  dos  aviões  da  OAS  e  nos  hospedamos,  cada  um  com  a  sua  reserva,  nos
hospedamos no hotel Gold Tulip.
Ministério Público Federal:- Ok. Vocês efetivamente se encontraram com Gim Argello?
Depoente:-  Sim. Nos  encontrarmos  de  novo  na  casa  dele,  a  mesma  casa  que
tínhamos estado na primeira vez, onde o filho dele novamente atuou como garçom
e já nessa conversa, então, o ex senador disse o seguinte: "Olha, a última vocês, você Léo
me perguntou sobre contribuição política, então deixa eu te dizer a minha ideia, sabe, as
coisas estão muito difíceis, e nós vamos ter uma campanha muito árdua, eu defini que
vou sair  ex,  como vice-governador  do  governador,  vice-governador  do Arruda,  como
candidato  ao  governo  do  Distrito  Federal  e  eu,  a  minha  ideia  é  selecionar
simplesmente 5 empresas, quero movimentar isso aqui, mas 5 empresas grandes e
cada uma delas então contribuiria com 5 milhões de reais cada uma, que seria a
verba  que  eu  necessitaria  pra  fazer  essa  eleição  no,  pra  governador" .  Bom,
evidentemente... e citou também o nome das empresas que ele pretendia incluir como
convidados né?

63 Evento 2, OUT11.
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(...)”

Conforme informações de JULIO CAMARGO, GIM ARGELLO relatou que se essas

doações fossem realizadas, as empresas que estivessem contribuindo poderiam ficar tranquilas,

pois o acusado, na condição de vice-presidente da CPMI evitaria a convocação dos empresários:

“(...)
Ministério Público Federal:-  Nesse contexto foi  falada sobre evitar  a convocação de
empresários para a CPI?
Depoente:- Se o senhor me permite eu vou um pouquinho mais, depois já entro nisso aí.
Pode ser?
Ministério Público Federal:- Tudo bem.
Depoente:-  Então, ele fez uma relação do, das empresas que ele pensava em obter a
contribuição e não citou nome da UTC. A UTC é uma empresa que, o doutor Ricardo
Pessoa estava comigo na época num consórcio importante da Petrobras e uma pessoa
com quem a gente tinha uma amizade né, e doutor Léo mais ainda, porque os dois são
baianos  e  se  conheciam  desde  a  infância,  de  maneira  que  nos  causou,  e  dado  a
importância dela no mercado Petrobras, nos causou um espanto quando o ex-senador
não  citou  a  UTC  e  nós  quisemos  saber  o  porquê,  né?  Ele  nos  disse  que  havia  um
problema particular entre ele, senador Gim, e o doutor Ricardo Pessoa, por problemas
que ocorreram no passado, sem citar qual foi o problema e que ele preferia deixar o
Ricardo fora. E o Léo disse, "Absolutamente, o Ricardo é uma pessoa importante, é amigo
nosso,  uma  pessoa  de  representatividade  dentro  do  mercado  de  óleo  e  gás  e  nós
fazemos questão que ele participe". Então, o ex-senador concordou com a inclusão do
Ricardo Pessoa, da UTC, desde que nessa reunião onde nós levaríamos o Ricardo tivesse o
Léo  e  eu.  E  nós  concordamos  e  isso  iria  ocorrer  no  próximo  encontro.  Ainda  nesse
encontro ele disse: “Olha, Léo agora respondendo à sua pergunta, nós precisamos de 5
milhões”. E o Léo perguntou, “Bom, mas é um valor praticamente impossível, né, da
gente poder atender, é um valor que foge completamente de que, e o que é que
estaria, por que desses 5 milhões”? “Primeiro que é isso que nós precisamos pra
campanha e eu não quero abrir esse leque pra todo mundo, e ao mesmo tempo nós
daríamos  uma  tranquilidade  e  quem  estivesse  contribuindo,  essas  grandes
empresas,  apesar  de não ser a intenção da CPI  em convocar  os empresários,  de
convocar empresários, mas tem muita gente dentro do Congresso pressionando e já
tem até requerimentos  feitos",  e  se referiu  a  mim, "existe  até um já,  Júlio,  um
requerimento solicitando a sua presença na CPI, mas que dessa maneira eu sou vice-
presidente,  mas  na  verdade  sou  executivo,  sou  eu  que  aceita  ou  não  aceita  os
requerimentos,  você  pode  ficar  tranquilo,  que  dessa  maneira  você  não  será
convocado”. 
Ministério Público Federal:-  Ok. E quais as outras empresas ele citou nessa conversa,
nesse grupo?
Depoente:-  Doutor Athayde, se não, salvo um lapso, né, Camargo Corrêa, Odebrecht,
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Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, UTC, Engevix e Toyo Setal.
(...)
Ministério Público Federal:- Ele solicitou os valores. Vamos um segundo encontro, como
é que ele era? Ele era muito incisivo, ele era muito educado, como é que foi esse…
Depoente:- Ah, sempre muito educado, mas incisivo no sentido de dizer que era o
valor que ele precisava e que ele precisaria de imediato o valor de 2 milhões de
reais.
Ministério Público Federal:- Ok. E vocês acordaram em pagar esse valor de 2 milhões de
reais?
Depoente:- Não, de imediato ficamos de acordar já no outro encontro onde iríamos com
o Ricardo Pessoa.
(...)”

LÉO PINHEIRO, ao ser interrogado, confirmou ter sugerido uma contribuição para

a campanha eleitoral de GIM ARGELLO (evento 447) :

“(...)
Juiz Federal: O outro depoimento dele declarou o seguinte “que o senhor tava numa
reunião com ele e com Gim Argello, no qual foi levantado aquela questão do Ricardo
Pessoa. Ele declarou o seguinte no depoimento dele no inquérito “que Gim Argello disse
aceitaria  conversar  se  o  depoente,  Leo  Pinheiro  estivessem presentes,  com o Ricardo
Pessoa”.
Interrogado: Ricardo Pessoa. 
Juiz Federal: “que na mesma ocasião Léo Pinheiro, mais experiente que o depoente”
no caso Julio Camargo, “perguntou se teria a ver pagamento de propina disfarçado
em contribuição politica;  Que Gim Argello  disse  que deixasse  esse  assunto para
próxima reunião;  Que na semana seguinte fizeram nova reunião,  agora com Ricardo
Pessoa.” Houver essa referência do senhor? Essa menção?
Interrogado: não, eu posso até ter sugerido uma contribuição de campanha. Mas o
termo propina, eu tratei diretamente com eles, eu e os dois senadores, sem presença
de ninguém, eu assumo 100% a responsabilidade disso, isso foi um ato praticado
por mim.
Juiz  Federal:  Mas na  reunião  com Gim  Argello  e  com Júlio  Camargo,  o  senhor
sugeriu que pudesse haver uma contribuição politica?

Interrogado: eu falei, é falei. E eles, devem ter, que eu me recordo, disse “não, isso
não´´é tema pra ser tratado”, que eu me recordo não trataram, e me chamaram
depois e disseram “não converse esse assunto com ninguém”.
Juiz  Federal: Mas  a  iniciativa  não  foi  do  senhor,  de  oferecer  essa  contribuição
politica?
Interrogado: foi, foi. Não tinha tido a conversa.
(…)
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Juiz Federal: Ah sei. E o senhor não achou quando senhor ofereceu essa contribuição
politica que isso já era alguma espécie de propina, que eles estavam conversando sobre
isso?
Interrogado: com certeza, com certeza.
(...)”

Desse  modo,  JULIO  CAMARGO, com a  aprovação  de  AUGUSTO MENDONÇA,

prometeram o pagamento de vantagem indevida a GIM ARGELLO no valor de R$ 5 milhões, para

que  não  fossem  convocados  para  a  CPI  DO  SENADO,  comprometendo-se  em  efetuar  o

adiantamento de R$ 2 milhões solicitado pelo ex-senador:

“(...)
Ministério  Público Federal:-  Ok.  Esse  pagamento  de 2  milhões,  você  se  reportou  a
alguém dentro da Toyo Setal?
Depoente:-Não. Eu na verdade tinha uma autonomia dentro da Toyo Setal, tinha uma
verba de representação política, né? E eu entendia porque havia também, não obstante o
que eu expliquei era o motivo principal, mas havia um projeto de investimento em VLTs
no governo, no Distrito Federal,  bastante grande e nós,  Toyo Setal,  através do Japão,
tínhamos grande interesse de participar disso através de equipamento japoneses e da
própria tecnologia japonesa. Então, esse foi o motivo.
Ministério Público Federal:-  Mas a pergunta foi se você se reportou a alguém, por
exemplo o senhor Augusto?
Depoente:-Ah, sim! Conversei com o Augusto Mendonça, que era meu colega de
conselho, né, e não obstante eu ter autonomia pra autorizar essa contribuição eu
conversei com ele e não levei o assunto ao conselho, mas conversei com ele no
sentido de ter um parceiro nessa decisão e ele concordou comigo, que deveria ser
feito.
Ministério Público Federal:- Ok. E o pagamento foi efetivado depois?
Depoente:-Foi efetivado.
(...)”
(termo de depoimento de JULIO CAMARGO, evento 229)

Com relação à contribuição que seria realizada por LÉO PINHEIRO, consistente

em doação para a Paróquia São Pedro, GIM ARGELLO relatou o seguinte (evento 444):

“(...)
Juiz Federal: Mas, e o Léo Pinheiro, não acertou nenhuma doação com o senhor?
Interrogado: Excelência, joia o senhor ter perguntado isso. O que aconteceu? Nesse dia,
foi nesse dia ou foi no dia anterior, ele levantou pra ir ao toalete, me pediu pra ir ao
toalete,  e  lá  em casa  eu  tenho um oratório  grande cheio  de  santos,  eu  até  carrego
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comigo. A aí “que santa é essa?”, eu falei “essa é Nossa Senhora de Fátima, essa aqui...”,
“ah,  e  essa  fotografia?”.  Estava  eu  abraçado  com  um  senhor,  com  o  padre  Moacir
Anastácio no meu altarzinho com a camisa 40 anos de um amigo nosso, que hoje deve
estar fazendo até 50, uma foto antiga que eu tenho com o padre nesse meu oratório. Ele
falou “e esse aqui?”. Esse aqui eu falei, é o padre Moacir, ele que faz a festa Semana de
Pentecostes aqui em Taguatinga. “Ah, faz uma festa, e a festa é boa, tem churrasquinho?”.
Eu falei “não, meu amigo, não é não, é uma festa muito grande, é uma festa, é a maior
festa paroquiana do mundo”. “A maior festa paroquiana do mundo?”. Eu falei “é, é a maior
festa, é uma semana de festa, mas nos últimos 3 dias...”, ninguém imagina, excelência, é
bom o senhor pensar aqui, Curitiba inteira deve ter 2 milhões de habitantes, a festa por
noite reúne 1 milhão de habitantes, excelência, sexta, sábado e domingo, é a maior festa
paroquiana do mundo, e não tem, aquele dia que eu vi perguntar quantos artistas vão
nessa festa,  não vai  artista nenhum, excelência,  só o padre, aquele padre fica falando
durante 4,  5 horas,  que ele  tem,  como é que 1 milhão de pessoas vai  ouvir  alguém,
excelência.
(…)
Juiz Federal: Certo. Mas daí ele viu o altar…
Interrogado: O altar, e eu falei sobre a festa de Pentecostes. Eu falei “o senhor podia doar
para a festa de Pentecostes?”. Ele, “rapaz, e a festa é grande assim?”. Eu falei “rapaz, se
pudesse doar...”, excelência, eu não pedi o valor pra ele, “o Gim, você falou em 300 mil, em
500 mil?”, eu não falei não, senhor. Eu falei “se o senhor pudesse doar para a festa de
Pentecostes, que é uma festa gigante, assim, assim...”. “Ah, tá bom”, e ficou assim. Quando
foi no meio da semana, excelência,  no meio da semana me procurou o Roberto
Zardi, “Gim, o Léo pediu para eu lhe procurar pra fazer uma doação para a paróquia
que você falou com ele”. Eu falei “é para a Mitra Metropolitana de Brasília, é para a
Mitra, é a Paróquia São Pedro de Taguatinga”. “Ah, tá bom”. Passei os contatos da
Mitra para o Roberto Zardi, passei os contatos, está muito bem. Quando foi uma
semana depois ele me liga dizendo que tinha feito a doação, eu tenho recibo aqui
comigo da doação, excelência.
(...)”

De fato, na data de 14 de maio de 2014 (mesma data da instalação da CPI DO

SENADO), LÉO PINHEIRO solicitou a ROBERTO ZARDI e DILSON PAIVA (então diretores da OAS)

que efetuassem o pagamento a GIM ARGELLO no valor de R$ 350 mil (Trezentos e cinquenta mil

reais). Nesse mesmo dia, LEO PINHEIRO e JULIO CAMARGO estavam em Brasília, ocasião na qual

trataram de vantagens indevidas diretamente com GIM ARGELLO64. O referido pagamento de R$

350 mil, tendo como centro de custo a obra da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), foi destinada para

64 Evento 1 – OUT 11_Informações constantes da tabela anexa
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a conta da PARÓQUIA SÃO PEDRO, igreja localizada em Taguatinga/DF. Por meio de linguagem

cifrada LEO PINHEIRO, ROBERTO ZARDI e DILSON PAIVA tinham por objetivo dissimular a ilicitude

do assunto que era tratado65.

 

LÉO PINHEIRO afirmou que a doação à Paróquia foi colocada como centro de

custos das obras da RNEST, pois as despesas da empresa deveriam ser sempre declaradas e que

como era CPMI da PETROBRAS uma maneira de alocar a despesa a obras da RNEST seria por conta

da CPMI. 

“(...)
Juiz Federal: Por que colocar o centro de custo a obra da RNEST?
Interrogado:  A  OAS trabalha  com um sistema  de alocação  de recursos  e  centro  de

65 Evento 2 – OUT 13_Informação nº 50.106 - DPF
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custos. A quantidade de negócios que nós rodávamos anualmente gerava em torno de
120 a 150 negócios independentes. Ninguém na empresa é autorizado a fazer nada sem
dizer a quem debitar. Como isso era CPMI da Petrobras, era uma despesa, nós não temos
despesa que não tem alocação. Uma maneira de alocar e RNEST é por causa da CPMI.
Juiz  Federal:  E  o  senhor  também  fazia  referência  ao  projeto  Alcoólico.  Porque  esse
nome?
Interrogado: Era um nome que a gente dava ao senador Gim Argello.
Juiz Federal: A gente quem, senhor Adelmário? O senhor?
Interrogado: Eu
(...)”

LÉO  PINHEIRO  (evento  447)  disse  ainda  que  DILSON  PAIVA  não  tinha

conhecimento de que os valores eram destinados a GIM ARGELLO:

“(...)
Juiz Federal: e transmitindo isso pro Dilson, ele conhecia essa?
Interrogado: Eu devo ter falado com ele, seguramente ele não conhecia.
Juiz Federal: Mas ele sabia que esse pagamento eram para o senhor Gim Argello?
Interrogado: Eu não passei para ninguém da organização a origem desses pagamentos,
o destino claro.
Juiz Federal: a causa do pagamento 
Interrogado: a causa do pagamento não.
Juiz Federal: o senhor não informou que esses pagamentos era para o Gim Argello?
Interrogado: Não, não até porque isso não era uma prática na empresa. O Dilson era um
diretor administrativo, nós temos uma norma que qualquer doação, pra evitar que esse
cento e tantos negócios fique cada um dando uma doação e a gente perca o controle.
Nenhuma doação é feita sem um controle, ele não tem alçada de decisão mas sim de
controle, questões ficais.
Juiz Federal: Mas ele recebendo essa mensagem não fez nenhum questionamento ao
Senhor? Por que colocar uma doação nesse custo e por que o projeto alcoólico?
Interrogado: Não, até por que não é alçada dele fazer esse tipo de questionamento
Juiz Federal: Nessa mesma lista de mensagens, tem uma que de 14/05/2014 também,
“Dilson  vai  lhe  pedir  apoio.  Você  continua  tomando  Gim?”.  Qual  alegoria  marca
(ininteligível), s eu senhor quiser dar uma olhadinha na mensagem.
(...)”
Juiz Federal: Depois tem uma outra mensagem que o senhor indaga ao senhor Dilson,
“Já foi feito o depósito da Igreja?”. “Dr. Leo, conversei pessoalmente com o Roberto Zardi
ontem. Vai procurar o padre pessoalmente”
Interrogado: Isso ai.
Juiz Federal: Por que precisaria procurar o padre pra tratar desse assunto? Não tinha os
valores já e a conta da Igreja pra fazer o depósito?
Interrogado: É um cuidado dele, está certo de saber como, recibo, deve ser essas coisas,
Excelência, acredito eu que, pra não fazer uma doação tínhamos que ter o contato pra ver
como fazia esse depósito onde, como, os dados da pessoa jurídica, da instituição.
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(...)”

De  fato,  os  elementos  colhidos  durante  a  instrução  processual  não  foram

suficientes a comprovar a atuação de DILSON PAIVA no oferecimento e promessa da vantagem

indevida, ainda que apontem que o acusado tinha, ao menos, ciência de que a vantagem indevida

seria  destinada a  GIM ARGELLO.  Por  ausência  de provas  suficientes  à  condenação,  neste  fato,

merece ser absolvido.

Entendimento semelhante, no entanto, não ocorre no caso de ROBERTO ZARDI. A

atuação do acusado ficou sobejamente demonstrada na presente ação penal. Como mencionado

acima,  ROBERTO ZARDI  acompanhou  LÉO  PINHEIRO na  primeira  reunião  realizada  entre  GIM

ARGELLO e os executivos das empresas cartelizadas:

“(...)
Juiz  Federal:  Certo.  Esse caso nosso aqui  é  relacionado com a CPI  da Petrobras e o
Ministério Público afirma que a sua empresa,  dirigida pelo senhor,  a OAS,  teria  pago
valores,  propinas  para  o  senhor  Jorge  Afonso  Argello  no  período  em  que  ele  seria
Senador  da  República.  O  senhor  pode  me  relatar  se  isso  aconteceu  mesmo,  não
aconteceu e se aconteceu como foi.
Interrogado: aconteceu. Eu posso fazer uma cronologia desse fatos?
Juiz Federal: Sim, perfeito.
Interrogado: Em torno de abril de 2014, eu fui convocado pelo Otávio Azevedo, então
presidente da Andrade Gutierrez, para um encontro onde ele me colocou que o senador
Gim Argello, que não me conhecia, queria promover um almoço em Brasília, na residência
dele,  se eu poderia  comparecer,  que estariam presentes outros empreiteiros do setor.
Segundo ele me falou na ocasião, as cinco maiores empresas do setor. E assim eu o fiz. Eu
fui a esse almoço juntamente com um diretor nosso da área de relações institucionais de
Brasília. Lá chegando, estavam presentes o diretor da Construtora Norberto Odebrecht,
Claudio Mello o nome dele, dois diretores da Andrade Gutierrez, o Flávio, me desculpe
não me lembro o sobrenome e o doutor Gustavo, também da Andrade.
Juiz Federal: Certo
Interrogado: Não me recordo se das outras empresas tinha alguém presente
Juiz Federal: Quem estava mais que estava da OAS que o senhor mencionou?
Interrogado: Estava eu e o Roberto Zardi, que é nosso diretor em Brasília . Bom, essa
reunião foi  uma reunião,  um almoço onde o senador Gim estava presente também o
senador Vital do Rego. Eles informaram que tinham a CPI, ia virar CPMI e que o senador
Vital  do Rego era presidente e ele era o vice-presidente.  “Nós temos como ajudar as
empresas nessa investigação, estamos já com alguns requerimentos, algumas coisas já no
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processo da CPI e temos como ajudá-los, tá certo. Pediríamos que vocês, as empresas não
se  utilizassem  de  frequente  as  dependências  do  Senado  Federal,  procurar  outros
parlamentares, qualquer coisa que a gente venha a combinar será feito individualmente
com cada uma das empresas”. Essa reunião foi concluída. Passaram-se alguns dias, não
me recordo bem, Excelência, se 10 ou 15 dias, eu fui convocado para um encontro na
residência do senador Gim Argello em Brasília, e lá chagando estava presente o senador
Vital  do Rego.  E  para minha surpresa,  nesse encontro estava presente o Ministro das
Relações Institucionais do governo da presidente Dilma. O Ministro Ricardo Berzoini. Eu
confesso que eu fiquei surpreso. Eu não o conhecia pessoalmente, se eu tive com ele por
algum evento, eu não o conhecia.

(...)”

(Interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO – evento 447)

Essa  reunião  foi,  inclusive,  mencionada  em  mensagens  trocadas  entre  LÉO  e

ZARDI:

“(...)

Juiz Federal: Nessa mesma lista de mensagens, tem uma que de 14/05/2014 também,
“Dilson vai lhe pedir apoio. Você ainda continua tomando Gim?”.  Qual alegoria marca
(ininteligível), s eu senhor quiser dar uma olhadinha na mensagem.
Interrogado: Essa mensagem foi pro Roberto Zardi. Era o mesmo tema.
Juiz Federal: E o que o senhor contou para o Roberto Zardi, a esse respeito?
 Interrogado: Exatamente, eu pedi a Roberto, como ele mora em Brasília que ele, eu
disse “olha eu fui instado a dar uma doação a uma Paróquia. Eu queria Roberto que
você pedisse alguém pra dar uma olhada, para ver se não está entrando em alguma
coisa”. E foi isso que aconteceu.
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Juiz Federal: Mas, por que usar essa linguagem cifrada, “Dilson vai lhe pedir um apoio”.
Qual foi o apoio que o Dilson pediu ao Roberto Zardi?
Interrogado: Dilson, porque tinha pedido ao Dilson para providenciar a doação, então, o
Roberto Zardi o apoio para mandar entregar no local,  a quem procurar, alguma coisa
nesse sentido.

Juiz Federal: E por que essa linguagem cifrada? “Você ainda continua tomando Gim?”. A
referência era o senhor Gim Argello?
Interrogado: Sim, com certeza.
Juiz Federal: E o que o senhor quis dizer “Você continua tomando Gim?”. Ele tinha algum
relacionamento com o senhor Gim Argello?
Interrogado: Ele teve comigo no almoço lá com o senador Gim.
Juiz Federal:  Mas para esse contato, ele iria fazer algum contato com o senhor Gim
Argello?
Interrogado:  Para  informar  que  teria  sido  feito,  encaminhado,  ele  deve  ter  feito
algum contato com o senador, a meu pedido.
Juiz Federal: Então ele responde ao senhor, “tomei naquele dia e gosto”
Interrogado: É, o dia deve ter sido esse almoço.
(...)”
(Interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO – evento 447)

Além disso, no mesmo dia 14/05/2014 LÉO PINHEIRO solicitou a ROBERTO ZARDI

os membros da CPMI:

“(...)

Juiz Federal: Tem uma outra mensagem aqui, também 14/05/2014, o senhor manda o
Roberto Zardi “Me passa os membros da mista”. Ele, “Ok, vou ver. Envio por e-mail”. O
que era isso?
Interrogado: Os membros que faziam parte da Comissão Parlamentar Mista.
Juiz Federal: E por que o senhor tinha interesse nesses..
Interrogado: Era comum, muito comum CPI's que envolviam a empresa ou um negócio
nosso, a gente saber como era o perfil dos integrantes da CPI, se bem que nessa CPI eu
fui proibido de entrar em contato com qualquer desses parlamentares. O senador Gim e o
senador do Vital do Rego disseram “não procurem, não peça ao seu pessoal pra procurar
ninguém
(...)”
(Interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO – evento 447)
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Assim, a autoria com relação a ROBERTO ZARDI está devidamente comprovada a

partir dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual. ZARDI atuou em conjunto

com LÉO PINHEIRO no oferecimento da vantagem indevida e, ao mesmo tempo, agiu de forma

ativa na operacionalização do pagamento da propina ao ex-senador, o que fica demonstrado acima

de qualquer dúvida razoável o seu envolvimento consciente nos fatos em questão.

Tendo sido acertado o pagamento, no dia 19 de maio de 2014, GIM ARGELLO

aceitou  promessa  e  recebeu  vantagem indevida  no  valor  de  R$  350  mil  de  LEO PINHEIRO e

ROBERTO ZARDI,  com o  objetivo  de  evitar  a  convocação  do  Presidente  da  OAS  para  prestar

depoimento na CPI DO SENADO, sendo que o repasse foi efetuado com dissimulação de natureza

e origem para ocultar a finalidade, mediante repasse para a PARÓQUIA SÃO PEDRO66.

Resta  comprovado  a  existência  desse  repasse  a  partir  dos  documentos

apreendidos na sede da Construtora OAS, em virtude de medida decretada nos autos 5012298-

77.2016.4.04.7000067. 

LÉO PINHEIRO e JULIO CAMARGO viajaram novamente a Brasília no avião da OAS

no dia  26/05/201468 para encontrar-se com o acusado GIM ARGELLO.  Nessa oportunidade,  na

reunião realizada no dia  27/05/2014,  na  residência  de JORGE ARGELLO JR.,  RICARDO PESSOA

também estava presente, como será tratado no tópico abaixo:

66 Evento 2 – OUT 14_Foi encaminhado o ofício nº 549/2016 ao Padre Moacir Anastácio de Carvalho da
Paróquia São Pedro solicitando informações sobre o recebimento por parte da referida PARÓQUIA do
valor de R$350.000,00, proveniente da Construtora OAS. Em sua resposta, Padre Moacir afirma que esse
valor  é  referente  a  uma  doação  realizada  pela  empreiteira  para  realização  da  festa  da  semana  de
Pentecoste de 2014 em Brasília.

67 Evento 2 – OUT 15.
68 Evento 2 – OUT 11
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JULIO  CAMARGO  em  seu  depoimento  judicial  (evento  229)  confirmou  a

ocorrência dessa reunião: 

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. Voltando um pouco ao início desse terceiro encontro,
onde ele foi realizado?
Depoente:- Foi realizado acho que na casa do filho, na casa do Jorge, também no Lago
sul e mais uma vez a atuação dele foi como, aí no caso, como um anfitrião e como um
garçom.
Ministério Público Federal:- E ele foi ouvinte?
Depoente:-  Ele foi, nem ouvinte porque ele servia e se retirava, de repente voltada de
novo. Não tinha uma presença, acompanhando a reunião.
Ministério Público Federal:- Ok. Segundo a investigação essa terceira reunião foi no dia
26 ou 27 de maio e vocês ficaram hospedados no hotel Brasil 21?
Depoente:- Brasil 21, esse eu não me lembro, doutor.
Ministério Público Federal:- Tudo bem, mas eu queria saber se ou pode ter sido…
Depoente:-  Nós ficamos no,  normalmente  a  gente  dormia  em Brasília,  porque esses
jantares acabavam dez horas da noite,  dez e meia,  então, a gente dormia sempre em
Brasília.
Ministério Público Federal:- E você foi novamente no avião da OAS?
Depoente:- Normalmente iria. Fui no avião da OAS.
(...)”

Relatou,  ainda,  que nessa reunião foi  apresentado a PAULO ROXO e VALÉRIO

NEVES que seriam as pessoas responsáveis por operacionalizar o pagamento da propina (evento

229):

“(...)

Ministério Público Federal:- Aí ele apresentou vocês para?
Depoente:- Pra duas pessoas que eu não os conhecia. Um de nome Valério e o outro
Paulo Roxo e disse: “Olha, essas duas pessoas tão me ajudando a operacionalizar os
recursos para a campanha. Então, ele vai procurá-los pra organizar pra que partido
vai ser feito a doação, conta, enfim, esses detalhes para, para o pagamento desses
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valores.
(...)”

PAULO ROXO,  em seu interrogatório  judicial  (evento  436),  confirmou ter  sido

apresentado a JULIO CAMARGO na reunião do dia 27/05/2014:

“(...)
Juiz Federal:  Tem aqui um depoimento que o senhor prestou em 15 de abril, o senhor
respondeu assim “Que no tocante às reuniões que em Brasília nas quais o depoente e
Valério foram chamados por Gim Argello, onde também havia empreiteiros, esclarece que
ocorreu  uma  reunião  durante  a  campanha  eleitoral  em  2014,  que  naquela  reunião
estavam presentes Gim Argello, Léo Pinheiro e Júlio Camargo”...
Interrogado: Mas deve estar dito aí no complemento que eu não participei da reunião,
que eu estava a parte em uma sala, que eu fui chamado, isso deveria ser perto de 10 e
meia  pra  11  horas  da  noite, e  ao final,  que  não  durou muito tempo,  quando as
pessoas estavam indo, fomos chamados, fomos apresentados ao senhor Julio, foi
justamente esses dias que antecederam a nossa ida a São Paulo. Fomos chamados,
fomos apresentados a ele, que ia nos procurar, que ele ia doar e tal, foi exatamente
isso.
Juiz Federal: Mas já estavam... Essa reunião foi onde, esse encontro foi onde?
Interrogado: Isso foi em uma casa no Lago Sul, em Brasília, que eu não conheço.
Juiz Federal: De quem que era a casa?
Interrogado: Não sei de quem que é, foi na QL12 do Lago Sul, eu nunca fui lá, fui só essa
vez, não conheço, não sei de quem que é.
Juiz Federal: Mas quem que chamou o senhor pra ir lá?
Interrogado: O Senador.
(...)”

No mesmo sentido foram as declarações de VALÉRIO NEVES (evento 436):

“(...)

Juiz Federal: Tem uma referência de uma reunião que teria havido com a presença do
senhor Gim Argello,  Léo Pinheiro,  Julio Camargo,  o senhor  chegou a  participar  dessa
reunião?
Interrogado: Da  reunião  eu  não  participei,  excelência.  A  gente  foi  convocado  pelo
Senador Gim pra irmos a um local, que até hoje eu não sei de quem que é a casa, pra
mim continuo achando que é  uma casa  de  eventos,  e  ele  estava  reunido com essas
pessoas numa varanda, num ambiente, nós ficamos em outro ambiente, não participamos
em nenhum momento da conversa, nem fomos na mesa em que eles estavam reunidos,
nós fomos apresentados na saída, que levou ele onde a gente estava e apresentou, um
relacionamento ali de 30 segundos e tudo, só isso.
Juiz Federal: E quem estava nessa ocasião?
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Interrogado: Na sala de espera ou na reunião?
Juiz Federal: Na reunião.
Interrogado: Na reunião eu sei que estava o Gim Argello, estava o doutor Léo Pinheiro e
estava o doutor Júlio Camargo, e tinha uma outra pessoa que eu não sei quem era.
Juiz Federal: E o que lhe foi repassado na sala de espera?
Interrogado: Nada,  nós  saímos,  ele  apresentou,  disse  que  se  tratava  de  assunto  de
campanha e não nos passou, depois foi nos dada a missão de…
Juiz Federal: Depois, naquela mesma ocasião?
Interrogado: Não, não, numa outra reunião no comitê.
Juiz Federal: E por que chamavam o senhor e o senhor...?
Interrogado: Eu não sei, nós fomos chamados pelo Senador Gim Argello, talvez porque
ele pensou que ia se resolver alguma coisa que não se resolveu, imagino eu, mas não
posso afirmar.
Juiz Federal: Mas ele só apresentou, não falou nada?
Interrogado: Só apresentou, não falou nada.
Juiz Federal: Não falou “Essas pessoas aqui que vão...”?
Interrogado: Não, pode ter falado ali, “Olha, eles que cuidam da parte de contábil e tal”,
mas não se tratou nada naquele momento, nem de doação, nem de recibo.
(...)”

Embora as defesas de PAULO ROXO e VALERIO NEVES sustentem que ambos não

tinham conhecimento dos crimes de corrupção e lavagem de ativos objeto da imputação, PAULO

ROXO deixou claro em depoimento na fase policial, que ambos sabiam do que se tratava, tendo

sido o fato objeto de conversa entre eles. Na primeira oitiva na polícia, PAULO ROXO confirmou

que havia discutido o fato com VALERIO NEVES, e foi ainda mais enfático ao ser reinquirido pela

autoridade policial no dia 15 de abril de 2016, ao dizer que “com certeza, que antes mesmo da

mídia potencializar tais suspeitas de uso da CPI por parte de GIM, o reinquirido e VALÉRIO já

haviam comentado sobre tais suspeitas que estavam tendo quando estavam no aeroporto de São

Paulo, em 18/08/2016, de que aqueles recursos pudessem estar se tratando de acertos de GIM na

CPI (...)”. A tentativa da defesa de desqualificar o depoimento na fase policial demonstrou má-fé do

acusado, pois claramente os depoimentos na fase investigatória foram hígidos e regulares, como

demonstrado pela prova juntada aos autos (vídeo da oitiva e perícia).

A testemunha JOSÉ ANTUNES SOBRINHO afirmou em depoimento (evento 234)

que esteve em uma reunião na residência de GIM ARGELLO justamente para discutir o assunto

CPMI, sendo que nessa ocasião o ex-senador solicitou o valor de R$5 milhões para obstruir os

trabalhos das comissões. Nessa reunião, PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES estiveram presente em
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tempo integral:

“(...)

Ministério Público Federal: Ok. E depois desse telefonema, desse encontro com o Júlio
Camargo,  que  ele  lhe  pediu  para  dar  umas  palavras,  um encaminhamento  com Gim
Argello, você procurou o Gim Argello?
Depoente: Sim, aí foi marcado um encontro, eu estava, eu estava... nessa época eu ainda
cuidava do aeroporto, então estava sempre lá em Brasília, aí foi marcado um encontro, eu
diria entre 30, 31 de julho de 2014, eu não posso precisar exatamente a data.
Ministério Público Federal: E quem marcou esse encontro?
Depoente: Doutor, eu não me lembro como é que foi formatado esse encontro, se foi da
minha parte ou da parte dele, eu não recordo esse detalhe.
Ministério Público Federal: E onde foi?
Depoente: Esse encontro foi num fim de tarde na residência do ex-senador Gim Argello,
tipo seis horas da tarde, um encontro que durou uns 40 minutos, 30 a 40 minutos.
Ministério Público Federal: E quem estava presente nessa reunião?
Depoente: Presente nessa reunião estava ele, obviamente, dois assessores dele, que
depois, dois assessores que depois, vem a ser acho que o doutor, o senhor Paulo
Roxo e o senhor Valério Neves, e só.
Ministério Público Federal: O filho do senhor Gim Argello estava presente?
Depoente: O filho do senhor Gim Argello apareceu na sala, nos cumprimentou, fomos
apresentados apenas em nível de cumprimento, e não permaneceu na sala.
Ministério Público Federal: Ok. E qual que foi o assunto discutido na reunião?
Depoente: Bom, o assunto discutido foi a possível participação da Engevix nesse clube de
empresas que estariam dispostas a contribuir com os tais 5 milhões de reais, com o qual
o senador Gim teria um compromisso, pelo que eu entendo, ele comentava que tinha
boas relações lá com o relator da CPMI, acho que era o Deputado Luiz Sérgio, e com o
presidente da Comissão, acho que era o Senador Vital do Rego, e que então imaginava
que poderia ser do nosso interesse e queria contar com a participação da Engevix, e que
tinha outras empresas que já estavam participando, etc., foi esse o teor da conversa.
Ministério  Público  Federal:  Então,  existe  uma  correlação  entre  o  pagamento  dos  5
milhões e a CPI?
Depoente: Sim, sim, absolutamente, esse foi o fato.
Ministério Público Federal: E qual era o objetivo dessa contribuição, o que a CPI poderia
fazer?
Depoente: A  CPI  poderia  não  convocar  executivos  ou  pessoas  para  deporem,  que
tivessem o interesse de não se  expor,  ou ficar  numa situação difícil,  tendo elas  feito
alguma má condução dentro da Petrobras, já que a CPI era relacionada com a Petrobras,
essa era a ideia.
Ministério Público Federal: O senhor falou que essa reunião ocorreu por volta de 31 de
julho de 2014?
Depoente: É, 30 ou 31 de julho.
Ministério  Público  Federal: Ok.  Durante  a  reunião,  Paulo  Roxo  e  Valério  Neves
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acompanharam toda a conversa.
Depoente: Acompanharam a conversa, pelo que eu me lembro sim.
(...)”

No dia 30 de junho de 2014, PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES, emissários de GIM

ARGELLO, embarcaram no Voo GOL 1405, com origem em Brasília e destino São Paulo (CGH) 69. Em

São Paulo, PAULO ROXO e VALERIO NEVES, com consciência de que tratavam de ilicitudes, e a

pedido de GIM ARGELLO, dirigiram-se à sede da TOYO SETAL de JÚLIO CAMARGO, e entregaram a

este os dados para o repasse de vantagem indevida ao parlamentar,  que seria operacionalizada

mediante  dissimulação  por  meio  de  doação  ao  Partido  da  República.  Posteriormente,  JULIO

CAMARGO levou PAULO ROXO e VALERIO NEVES à UTC, os quais foram recebidos por RICARDO

PESSOA:

“(...)

Depoente:-Não. Depois do terceiro encontro então, foi marcado uma ida do 1 Valério e
do Paulo Roxo a São Paulo onde, como o Ricardo não tinha encontrado com eles, o Gim
me pediu a gentileza de apresentá-los ao Ricardo Pessoa. Então tanto o Paulo como o
Valério foram à sede da Toyo Setal, me deram os dados para depósito desses 2 milhões
de reais, que no caso foram feitos na conta do partido político PR, e depois de lá eu saí
com o Valério e com Paulo Roxo e fomos à UTC, que é perto da Toyo Setal, os apresentei
ao Ricardo Pessoa e saí deixando essas duas pessoas com o Ricardo.

(…)”

(Depoimento de JULIO CAMARGO – evento 229)

Atendendo às orientações recebidas no dia 30 de junho de 2014, no dia 11 de

julho de 2014, JULIO CAMARGO, com a ciência de AUGUSTO MENDONÇA, cumpriu a promessa, ao

passo que GIM ARGELLO a aceitou e, consequentemente, recebeu vantagem indevida no valor de

R$ 2 milhões de reais pagas por JULIO CAMARGO e AUGUSTO MENDONÇA com intuito de evitar a

convocação destes para prestarem depoimento na CPI DO SENADO e na CPI MISTA70. O repasse da

vantagem  indevida  foi  efetuado  com  dissimulação  de  origem  e  natureza  para  ocultar  sua

verdadeira finalidade, mediante repasse de doação para o PARTIDO DA REPÚBLICA, agremiação

que integrava a Coligação União e Força nas eleições distritais de 201471.

69 Evento 2, OUT17_Voo Congonhas – Brasília 30/06/2014.
70 Evento 2, OUT19_Recibo de doação entregue por e-mail pelo colaborador JULIO CAMARGO.
71 Evento2, OUT19_Recibo de doação entregue por e-mail pelo colaborador JULIO CAMARGO.
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Entre os  dias 29 e 30 de julho de 2014,  LEO PINHEIRO e JULIO CAMARGO72,

novamente com a presença de RICARDO PESSOA, novamente se reuniram com GIM ARGELLO para

tratar de fatos relacionados à obstrução da CPI DO SENADO e da CPI MISTA.

JULIO CAMARGO (evento 229), confirmou ter ido novamente a Brasília, não se

recordando, no entanto se LÉO PINHEIRO estava junto. Nesse encontro, buscou se atualizar sobre o

andamento da CPMI e se a blindagem proposta a ele estava realmente ocorrendo, considerando

que já havia efetuado o pagamento de parte da contribuição solicitada:

“(...)
Ministério Público Federal:- O senhor se lembra de ter ido novamente com o Léo?
Depoente:- Eu acho que fui, eu acho que fui talvez mais uma vez e acho que conversei
com Gim Argello, dessa vez acho que sem a presença do Léo, que se não me engano
estava viajando, estava no exterior e eu fui conversar com ele muito mais no sentido de
saber, né, agora já na posição de cobrador, como é que estava porque a gente seguia nos
jornais sempre um requerimento que queria convocar um empresário, outro empresário,
então, a minha conversa foi muito mais no sentido de me atualizar quanto, agora, ao
andamento da CPI,  se realmente aquela blindagem proposta tava andando de acordo
com a expectativa dele ou não.
Ministério  Público  Federal:-  E  como  era  o  trato,  nesse,  o  trato  com  Gim  Argello
continuava bom?
Depoente:-Continuava bom, não obstante, aí começa a segunda etapa, que é cobrança
do saldo teoricamente combinado de 5 milhões.  Nós por  exemplo havíamos pago 2
milhões e tínhamos 3 milhões a pagar.
(...)”

Realizado o repasse inicial da vantagem indevida por JULIO CAMARGO no dia 11

de julho de 2014, entre os dias 18 de agosto de 2014 e 26 de agosto de 2014, PAULO ROXO, a

pedido de GIM ARGELLO e ciente que solicitava o pagamento de vantagens indevidas em benefício

do  parlamentar,  efetuou  10  contatos  telefônicos  com  JULIO  CAMARGO  para  tratarem  do

cronograma do restante dos pagamentos prometidos pelo empresário a GIM ARGELLO.73

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. Entre os dias 18 e 26 de agosto o Paulo Roxo e senhor
falou por telefone, falaram 10 vezes por telefone?

72  Nessa data,  em Brasília/DF, LEO PINHEIRO e JULIO CAMARGO hospedaram-se nos hotéis ROYAL TULIP BRASÍLIA ALVORADA e
GOLDEN TULIP, conforme tabela anexa. - Evento, 02 OUT11.
73 Evento 2, OUT9_Relatório de informação nº 110/2016 elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PRPR a partir das

quebras de sigilo telefônico decretadas nos autos 5048253-09.2015.4.04.7000 e 5017766-22.2016.4.04.7000.
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Depoente:-Sim.
Ministério Público Federal:- Qual que era o contexto dessas conversas?
Depoente:-Basicamente marcar, a gente marcava os encontros com o Gim 1 através do
Paulo Roxo e já o Paulo Roxo, então, cobrando a pedido do Gim o cronograma do saldo a
pagar.
(...)”
(Depoimento de JULIO CAMARGO – evento 229)

PAULO  ROXO,  em  seu  interrogatório  (evento  436),  explicou  o  objetivo  das

ligações telefônicas com JULIO CAMARGO:

“(...)

Ministério Público Federal: Ok.  Tem algumas ligações suas com o Júlio Camargo, qual
era o objetivo dessas ligações?
Interrogado: Então, marcar, que ele tinha ficado... Ele sempre, quando nós estivemos em
São Paulo ele já tinha falado que ia ver um cronograma para concluir o montante que ele
teria  combinado,  depois no Rio de Janeiro,  nesse momento também ele falou isso,  e
algumas dessas ligações não foram pra ele, que o seu Júlio, depois eu falei com tanto a
secretária dele no Rio, quanto a secretária em São Paulo, falava algumas vezes até pra
procurar, porque tinha uma pendência de um recibo eleitoral e, se eu não me engano,
não sei era o DEM ou o PR, agora não sei qual é o partido, me cobrava, como eu não
estava conseguindo, único contato que eu tinha com ele era através desses dois telefones
fixos que ele tinha nos informado, então eu falava com as meninas sobre essa pendência,
quem poderia resolver, e não foram necessariamente com ele todos os contatos.

Assim, no dia 28 de agosto de 2014, a pedido de GIM ARGELLO, PAULO ROXO, de

modo voluntário e consciente, viaja para o Rio de Janeiro74 e se encontra com JULIO CAMARGO no

escritório deste, situado na Rua da Assembleia, 10, Conjunto 3410, no centro da capital fluminense.

Nesse dia, GIM ARGELLO, por meio de PAULO ROXO, recebeu a vantagem indevida no valor de R$

100  mil  reais  em  espécie,  para  adotar  condutas  tendentes  a  evitar  a  convocação  de  JULIO

CAMARGO para prestar depoimento na CPI DO SENADO e na CPI MISTA.

74 Evento 2, OUT20_Em resposta ao ofício nº 8193/2015, a SMILES informou que PAULO ROXO, nesta data, retornou do Rio de Janeiro para
Brasília no Voo GOL 1492. 
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Para confirmar a entrega da vantagem indevida, JULIO CAMARGO, nesse dia 28

de agosto de 2014, faz contato telefônico com GIM ARGELLO75. Ao retornar para Brasília, PAULO

ROXO vai à casa de GIM ARGELLO e lhe entrega os valores em espécie.

JULIO CAMARGO confirmou a entrega desses  valores a  PAULO ROXO (evento

229):

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. No seu depoimento, no depoimento à Polícia Federal,
Paulo Roxo disse que havia repassado duzentos mil euros em espécie, que o senhor tinha
repassado para ele 200 mil euros em espécie. No seu depoimento prestado ao MPF o
senhor disse a ele verificaria se realmente ocorreu o repasse desse dinheiro. O senhor fez
esse levantamento dos 200 mil euros?
Depoente:-Doutor Athayde, o que eu posso confirmar com absolutamente certeza foram
dois  pagamentos  de  cem  mil  reais  que  foram  entregues  ao  Paulo  Roxo  no  nosso
escritório do Rio de Janeiro.
Ministério Público Federal:-  Esses pagamentos de duzentos mil reais, esse pagamento
ocorreu uma vez só ou duas vezes?
Depoente:-Em duas vezes.
Ministério Público Federal:- Duas vezes. E esse pagamento ocorreu no Rio de Janeiro?
Depoente:-No Rio de Janeiro.
Ministério  Público Federal:-  Então,  o  Paulo  Roxo  viajou para  o  Rio  de  Janeiro  para
receber esses valores?
Depoente:-Exato.
Ministério Público Federal:- Ok. Esses pagamentos foram em espécie?
Depoente:-Foram em espécie.
(...)”

Passados  alguns  dias,  notadamente  no  dia  08  de  setembro  de  2014,  PAULO

ROXO, novamente a pedido de GIM ARGELLO e ciente que solicitava o pagamento de vantagens

indevidas em benefício do parlamentar, ligou para JULIO CAMARGO76 e acertou nova ida ao Rio de

Janeiro para receber, em nome de GIM ARGELLO, mais valores em espécie.

Assim, no dia 10 de setembro de 2014, a pedido de GIM ARGELLO, PAULO ROXO

viaja para o Rio de Janeiro77 e se encontra com JULIO CAMARGO no escritório deste, situado na

Rua da Assembleia, 10, Conjunto 3410, no centro da capital fluminense. Nesse dia, GIM ARGELLO,

75 Evento 2, OUT9_Relatório de informação nº 110/2016 elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PRPR a partir das
quebras de sigilo telefônico decretadas nos autos 5048253-09.2015.4.04.7000 e 5017766-22.2016.4.04.7000.

76 Evento 2, OUT9_Relatório de informação nº 110/2016 elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PRPR a partir das
quebras de sigilo telefônico decretadas nos autos 5048253-09.2015.4.04.7000 e 5017766-22.2016.4.04.7000.

77 A SMILES informou que PAULO ROXO, nesta data, retornou do Rio de Janeiro para Brasília no Voo GOL 1490. - Evento 2, OUT20.

 138/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

por meio de PAULO ROXO, com dissimulação de origem, disposição, natureza e propriedade e para

fins de ocultar o motivo do pagamento, novamente recebeu vantagem indevida no valor de R$ 100

mil reais, para adotar condutas tendentes a evitar a convocação de JULIO CAMARGO para prestar

depoimento na CPI DO SENADO e na CPI MISTA78. Ao retornar para Brasília, PAULO ROXO entrega

a GIM ARGELLO os valores em espécie.

Na  inicial  acusatória  consta,  ainda,  que  PAULO  ROXO  recebeu  de  JULIO

CAMARGO a quantia de € 200 mil euros em espécie. No entanto, JULIO CAMARGO relatou não se

recordar ter efetuado a entrega dessa quantia a PAULO ROXO, como se vê em seu depoimento

judicial (evento 229):

“(…)

Ministério  Público Federal:-  Ok.  O senhor  falou que no terceiro  encontro  o  senhor
aceitou lá o pagamento de 5 milhões, pagando 2 à vista, que o Ricardo Pessoa também
aceitou e que o Léo Pinheiro também aceitou. Você sabe como que o Léo Pinheiro pagou
esses valores?

Depoente:-Não sei como pagou e se pagou o total e nem doutor Ricardo Pessoa. Eu não
paguei o total, paguei dois milhões e mais esses duzentos mil reais em espécie ficando
em aberto esses 200 mil euros que eu estou pesquisando, verificando se é possível, tem
alguns procedimentos que o doutor Paulo Roxo fala que recebeu um envelope fechado
da  minha  secretária.  Não  era  um procedimento  normal,  né?  Mas  não  eu  não  quero
descartar completamente essa possibilidade.

(…)
Defesa de Jorge Afonso Argello:-  Faz uma  joint venture, tá. O senhor, com relação a
essa questão dos duzentos mil  euros,  tá.  Essa transação,  essa entrega seria  da forma
inclusive  como  foi  descrito,  seria  algo  de  fácil  lembrança.  O  senhor  não  está  se
recordando sobre, de nenhum fato desses?
Depoente:-Não estou me recordado até porque, doutor, a maneira como o Paulo Roxo
descreve, que foi entregue através de uma secretária num papel, num envelope fechado e
que ele simplesmente pegou o envelope e levou. Bom, normalmente não era praxe na
empresa uma secretária entregar principalmente um valor cash desse, volumoso, e mais
ainda  fechado,  porque  havia  uma,  normalmente  ou  eu  entregava  isso  aí  ou  alguma
pessoa da mais alta confiança, nunca um secretário, uma secretária, e normalmente havia
uma praxe oferecendo à pessoa que conferisse o valor, de maneira que... Porém, eu quero
uma  vênia  do  senhor,  foram  tantos  momentos,  tantas  situações,  que  isso  pode  ter
ocorrido e eu não ter me lembrado.
(...)”

78 OUT21_Autos de inquérito policial sob nº 5047925-79.2015.4.04.7000_ DEPOIMENTO DE PAULO ROXO.
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No entanto, PAULO ROXO diz que recebeu um envelope lacrado destinado a GIM

ARGELLO, no qual estava escrito “200 mil” e tinha um recibo com a menção a “euros. ROXO afirmou

que entregou esse envelope a GIM ARGELLO: 

“(...)

Juiz Federal: Esse episódio que o senhor relatou na sua inquirição sobre esses euros que
teriam sido entregues ao senhor, o senhor pode esclarecer pra mim esse fato?
Interrogado: Posso. Eu fui ao Rio de Janeiro, por duas vezes, em setembro, no início de
setembro, chamado pelo senhor Júlio, uma primeira vez ele disse que estava com, ele já
tinha dito isso antes quando fez a doação e também ele já disse isso nos autos também,
acho que isso está muito claro, que ele estava vendo como é que iria ver o restante, por
conta de que tinha problemas de teto legal, se ele iria fazer na pessoa física, consórcio,
com outras empresas, que estava estudando isso com o contador...
Juiz Federal: Isso depois dele ter doado aqueles 2 milhões?
Interrogado: Isso depois.
Juiz Federal: E quem que era o restante?
Interrogado: O que era? Me parece que seriam 5 milhões.
Juiz Federal: 5 milhões?
Interrogado: É.
Juiz Federal: Parece ao senhor ou foi dito ao senhor que havia algo combinado em 5
milhões?
Interrogado: Ele disse que ele iria doar 5 milhões,  que teria sido isso que tinha sido
conversado, mas ele não sabia, que estava vendo, estudando, essa forma legal de fazer. E,
nessa ida ao Rio de Janeiro, ele, mais uma vez falou, assim “Olha, eu breve vou ter uma
solução, estou vendo com advogado, contador, o meu sócio, tem pessoa física, pela Toyo
a gente está com o limite estourado,  mas nós temos outras empresas”,  alguma coisa
assim, “E breve, breve eu vou estar lhe chamando pra gente ver como é que vocês vão
querer essa finalização”. “Perfeitamente”. Na outra semana, eu fui de novo chamado ao
Rio de Janeiro e fui lá, ele não estava nesse dia, apesar de ter me solicitado, ter
marcado, estava a secretária dele, justificou que ele teve um contratempo, não pôde
estar presente, e que tinha deixado um envelope pra mim, que eu pudesse dar uma
olhada, ficasse à vontade, e saiu da sala, se ausentou, eu abri o envelope porque não
estava nominal e dentro tinha um outro envelope fechado, lacrado, com uma folha
de  rosto  acostada,  um  recibo  provisório  do  senhor  Júlio  para  o  Senador  Gim,
“contém  ER”,  com  uma  barra,  “200  mil”,  “referente,  destina-se  à  campanha  da
coligação União Força no Distrito Federal”, era uma coisa de 3, 4 linhas, 3 linhas, então
eu peguei esse envelope e transportei pra Brasília, foi isso o episódio do dinheiro que
aconteceu.
Juiz Federal: Chegou a abrir o envelope?
Interrogado: Não, senhor, o envelope era endereçado ao Senador, eu até não o fiz
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porque foi dado em confiança a mim, agora por esses dias, até por conta desse meu
envolvimento aqui, a gente acaba conversando com amigos, com advogados, e ele
“e  você  fez  bem  em  não  ter  feito,  porque  senão  você  estaria  violando
correspondência, era um crime”, eu nem tinha consciência disso, eu não fiz porque
realmente não era dirigido a mim, não estava endereçado a mim, e eu não...
Juiz Federal: E o senhor entregou esse envelope ao senhor Gim Argello?
Interrogado: Pois é, excelência, eu tenho conhecimento também da divergência que tem
sobre isso nos autos agora, e eu posso lhe dizer que a minha lembrança é de que eu
cheguei, fui encontrá-lo e entreguei esse envelope a ele, mas esses fatos já têm 2 anos
que aconteceram, a dinâmica de uma campanha é bastante intensa, uma loucura, mesmo,
de  pessoas,  a  gente  nunca  se  encontra  com  ninguém  sozinho,  às  vezes  quando,
aconteceram  vezes  de  eu  ter  que  falar  com  um  candidato  tinha  que  puxar  para  o
banheiro, pra um canto, assim, pra poder falar alguma coisa porque esse candidato nunca
está sozinho, sempre cercado de muita gente, todo mundo querendo falar e trazer uma
sugestão, então foi num contexto desse, eu me recordo, a lembrança que eu tenho, mas
hoje, até diante das negativas, tanto o senhor Julio falando que deu reais eu tenho
pra  mim,  como  eu  já  acabei  de  falar,  que  eu  li  “euros”  no  envelope,  mas
efetivamente quem pode dizer o que tinha dentro foi quem colocou, quem fez o
envelope, quem montou o envelope, que deve ser ele, mas eu tenho o registro que
eu li “euros” no recibo provisório. Quanto ao Senador dizendo agora também que
não recebeu, eu também me coloco em dúvida, mas a minha lembrança é de que eu
entreguei pra ele.

Assim, em que pese JULIO CAMARGO não se recorde desses valores, a partir das

declarações de PAULO ROXO, constata-se que entrega desse dinheiro em espécie (€ 200 mil euros)

de fato ocorreu.

Nestes termos,  agindo dolosamente, restou comprovado que LEO PINHEIRO e

ROBERTO ZARDI,  incorreram por 1 (uma) vez na prática do delito do previsto no art.  333 c/c

parágrafo único Código Penal. 

Por  sua vez,  agindo dolosamente,  GIM ARGELLO,  JORGE ARGELLO JR.,  PAULO

ROXO  e  VALÉRIO  NEVES  incorreram,  por  2  (duas  vezes),  uma  relacionada  à  solicitação  e

recebimento  de  vantagem  indevida  dirigida  a  LEO  PINHEIRO  e,  e  outra,  em relação  a  JULIO

CAMARGO, na prática do delito previsto no art.  317,  §1º,  combinado com o art.  29,  todos do

Código Penal.
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C.2.2.2.4 Dos atos de corrupção ativa e passiva: Núcleo UTC 

Como demonstrado alhures, após as primeiras reuniões realizadas entre

LÉO PINHEIRO, JULIO CAMARGO e GIM ARGELLO, ficou estabelecido que estes executivos

deveriam efetuar  contatos  com  os  demais  empreiteiros,  auxiliando  GIM ARGELLO  nas

solicitações de vantagens indevidas que pretendia obter.

Num primeiro momento, LÉO PINHEIRO reuniu-se com RICARDO PESSOA

e informou a ele a preocupação que tinha com a instalação das Comissões Parlamentares

de Inquérito da Petrobras. Segundo RICARDO PESSOA (interrogatório – evento 439), LÉO

PINHEIRO lhe informou que teria um jeito de resolver essa questão das comissões, mas

que para isso, RICARDO teria que resolver um problema que tinha com o ex-senador e

acusado GIM ARGELLO: 

“(...)
Juiz  Federal: Certo.  Indo para  esse  caso aqui  em objetivo,  a acusação do Ministério
Público  é  contra  o  senhor,  mas  também  contra  o  senhor  Jorge  Afonso  Argello,  e
supostamente aqui, segundo a acusação, ele teria cobrado e exigido valores do senhor e
de outras pessoas,  em relação à atuação dele na CPI da Petrobras.  O senhor prestou
depoimento sobre esses fatos durante a fase de investigação, o senhor pode fazer uma
narrativa pra mim, sintética, como que isso aconteceu, se isso aconteceu mesmo, e como
é que foi?
Interrogado: Isso ocorreu, ocorreu em maio, junho de 2014, com a instalação da CPI,
primeiro a instalação da CPI do Senado, depois a CPI mista do Senado e da Câmara, onde
foi instalada a CPI da Petrobras, as duas, em algum momento elas se tornaram, ocorreram
no paralelismo, aonde a imprensa vinha noticiando muito a convocação das empresas
que estavam envolvidas de alguma maneira, porque a Operação Lava Jato já estava em
curso,  a  preocupação  era  crescente  que  nós  teríamos,  pelo  menos  eu  tinha  uma
preocupação  muito  grande  de  ser  convocado  para  depor  numa  dessas  CPI’s,
principalmente a do Senado que foi a que se instalou primeiro. Então, em linhas gerais,
eu atuei, em função disso, junto ao Senador Gim Argello para que ele pudesse evitar
a minha convocação em função da exposição midiática que isso poderia ter. Mantive
o contato com ele pra que isso ocorresse e me foi me dado uma quase certeza de
que eu não deveria ser convidado, pelo controle que ele podia ter em cima, não da
CPI, mas da mesa, o controle, porque ele era vice-presidente da CPI. Então o contato
com ele foi exclusivamente para evitar essa convocação e, em contrapartida, ele me
pediu recursos que eu aceitei  contribuir  para  campanha,  para diversos partidos,
conforme eu já relatei na minha colaboração.
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Juiz Federal: Para sermos agora um pouco mais específicos,  como isso se iniciou?  O
senhor procurou ele ou ele procurou o senhor, ou o senhor foi procurado por uma
terceira pessoa?
Interrogado: Bom, eu mantinha contato muito frequente com um colega meu, um outro
empresário, o  Léo  Pinheiro,  que  está  inclusive  aí  agora,  conversava  com  ele
semanalmente,  invariavelmente  a  cada  15  dias,  e  um  dia  desses  ele  me  disse:
“Ricardo, não estou preocupado, mas a gente tem uma forma de tentar resolver.” Eu
disse:  “Eu  estou muito  preocupado.”  Ele  fez:  “É,  mas  nós  temos uma forma de
resolver isso, mas você tem um problema com o Senador Gim, mas se você quiser
você pode conversar com ele.” E foi através do Léo Pinheiro que eu voltei, retornei a
falar com o Senador Gim Argello.
Juiz Federal: Mas quem colocou esse assunto pela primeira vez foi o senhor Léo Pinheiro,
então, para o senhor? Ou o senhor que procurou o senhor Léo Pinheiro?
Interrogado: Não,  eu estava procurando saber  como é que eu poderia  chegar lá  ao
termo,  mas  o  Léo,  numa conversa  comigo,  num jantar,  ele  me disse:  “Não,  nós
podemos conversar com o Gim.” Mas me pareceu que ele já tinha conversado, tanto
é assim que quando eu cheguei para conversar com ele, o próprio Léo já me disse
que  eu  tinha  um problema com o  Gim do passado,  que  foi  esclarecido  depois,
comigo e com o próprio Gim, lá na casa dele.
Juiz Federal: Essa conversa com o senhor Léo Pinheiro, isso foi só o senhor e ele ou tinha
mais pessoas?
Interrogado: A primeira vez foi eu e ele, só.
(...)”

LÉO PINHEIRO, como já havia sido demonstrado na fase de investigação e

no curso da ação penal,  afirmou em seu interrogatório (evento 447) que em uma das

reuniões que teve com GIM ARGELLO e JULIO CAMARGO em Brasília, foi falado o nome de

RICARDO PESSOA de uma forma muito desagradável e que diante disso, resolveu intervir e

se prontificar em levar RICARDO PESSOA até a residência de GIM ARGELLO para que eles

resolvessem eventuais problemas: 

“(...)

Juiz Federal: Os dois senadores estavam juntos todo tempo? Foi uma conversa comum
entre o senhor e os dois?
Interrogado: entre eu e os dois, exatamente Excelência.
Juiz Federal: Tá 
Interrogado:  Bom,  eles  estavam  bastante  chateados  dizendo  que  nós  não  tínhamos
cumprido o compromisso de alguém nosso a Recife para tratar de assuntos e que a partir
daquele instante estariam encerradas as reuniões conosco e que a OAS ia ter que se virar
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do  jeito  dela  porque  não  teria  nenhum suporte  deles.  Eu  disse,  “olha  o  senhor  me
desculpe, eu tava vindo, se não me falha a memória, do exterior ou de algum outro lugar,
olha eu não vou saber o que que está acontecendo, uma empresa, eu não vou saber de
todo o que acontece, foi dada a orientação, alguma coisa deve ter ocorrido. Saí desse
encontro,  procurei  saber o que tinha ocorrido e realmente houve um desencontro da
pessoa nossa que ia ter essa reunião e eu fiquei preocupado, e ai passei uma mensagem
para o Otávio Azevedo dizendo a ele, como o Otávio que tinha me apresentado e como
eu sabia que o Otávio tinha uma relação com o senador Gim anterior, eu expus para o
Otávio a minha preocupação com o corrido, coisa desagradável que realmente poderia
nos criar alguns problemas. O Otávio ligou pra mim marcando um encontro na residência
dele em seguida, onde estavam presentes os dois senadores, o senador Gim e o senador
Vital do Rego. Nesse período, nesse intervalo entre a minha conversa com o Otávio e essa
reunião o nosso pessoal já tinha tido contato com o tal advogado deles lá de Recife e o
assunto já ia começar a ser operacionalizado. Então, não houve nem discussão sobre esse
tema nesse contro. Foi  um encontro cordial,  onde ele disse que “vou precisar  de um
apoio e tal”. Essa conversa foi encerrada. Tiveram mais algumas outras reuniões com a
presença do senador Gim e do senador Vital  do Rego,  quando eles me pediram, me
relataram, queria saber de pessoas que estavam sendo convocada para depor, quem era,
quem não era, eu disse “olha, eu não tenho esse nível de conhecimento da operação da
Petrobras, eu não conheço, isso tá fóra da minha alçada de atuação, eu não sei”. E eles
tinham me falado, durante essa conversa me falaram do Júlio Camargo. Eu disse, “olha o
Julio  Camargo  eu  conheço  ele,  tenho  relações  com  ele  e  o  Julio  tem  um  amplo
conhecimento  da  Petrobras,  como  é  que  funciona,  os  organogramas,  como  é  que
funciona,  eu acho que el  pode contribuir  muito mais  do que eu no sentido de estar
explicando a função de cada uma dessa pessoa”. E eram muitas pessoas, e assim eu o fiz.
“Se o senhor me permitir, eu posso trazer o Julio em uma próxima reunião e ele pode
explicar”. E eu não sei quantas reuniões depois o Julio teve com eles não com a minha
presença.  Um outro fato também importante  de eu  colocar  aqui,  Excelência,  foi
quando em uma dessas reuniões houve uma colocação muito desagradável sobre o
Ricardo Pessoa. Uma colocação muito dura, muito, ferindo até a honra do Ricardo e
tal. Eu intervi, porque eu disse “o Ricardo eu conheço, fomos colegas de faculdade,
trabalhamos  juntos,  eu  acho  que  está  tendo  algum  equívoco.  O  ricardo  é  um
homem sério, direito, não acho correto que os senhores estão fazendo com ele”. Eu
disse,  “posso trazer o Ricardo aqui,  eu faço pela relação que eu tenho com ele,
porque eu acho que é uma injustiça o que está sendo feito agora”. Eu não sabia qual
era o problema. Então eu levei o Ricardo para uma reunião na casa do senador Gim
Argello e nessa reunião, o Ricardo e o senador foram para um outro local da casa,
não sei  o que trataram, eu vi no depoimento do senador Gim que tinha havido
alguma  coisa  do  passado  mas  isso  não  tomei  conhecimento  e  também  sei,
doravante  como ficou a  relação de Ricardo com eles,  pelo  menos  não foi  mais
tratado comigo sobre isso.
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Da mesma forma, JULIO CAMARGO relatou em seu depoimento que, num

primeiro momento, a UTC não havia sido incluída pelo ex-senador GIM ARGELLO como

uma das empresas que realizariam doação a GIM ARGELLO em troca de proteção nas CPI's,

pois  GIM  tinha  um  problema  pessoal  com  RICARDO  PESSOA.  Segundo  JULIO,  LÉO

PINHEIRO não concordou em deixar de fora da UTC e pediu para GIM receber RICARDO

PESSOA no próximo encontro:

“(...)
Depoente:- Se o senhor me permite eu vou um pouquinho mais, depois já entro nisso aí.
Pode ser?
Ministério Público Federal:- Tudo bem.
Depoente:- Então, ele fez uma relação do, das empresas que ele pensava em obter a
contribuição e não citou nome da UTC. A UTC é uma empresa que, o doutor Ricardo
Pessoa  estava  comigo na  época  num consórcio  importante  da  Petrobras  e  uma
pessoa com quem a gente tinha uma amizade né, e doutor Léo mais ainda, porque
os dois são baianos e se conheciam desde a infância, de maneira que nos causou, e
dado a importância dela no mercado Petrobras, nos causou um espanto quando o
ex-senador não citou a UTC e nós quisemos saber o porquê, né? Ele nos disse que
havia um problema particular entre ele, senador Gim, e o doutor Ricardo Pessoa,
por problemas que ocorreram no passado, sem citar qual foi o problema e que ele
preferia  deixar  o Ricardo fora.  E  o Léo disse,  "Absolutamente,  o Ricardo é uma
pessoa importante, é amigo nosso, uma pessoa de representatividade dentro do
mercado de óleo e  gás  e  nós  fazemos questão  que ele  participe".  Então,  o  ex-
senador concordou com a inclusão do Ricardo Pessoa,  da UTC,  desde que nessa
reunião onde nós levaríamos o Ricardo tivesse o Léo e eu. E nós concordamos e isso
iria ocorrer no próximo encontro. Ainda nesse encontro ele disse:  “Olha, Léo agora
respondendo à sua pergunta, nós precisamos de 5 milhões”. E o Léo perguntou, “Bom,
mas é um valor praticamente impossível, né, da gente poder atender, é um valor que foge
completamente de que, e o que é que estaria, por que desses 5 milhões”? “Primeiro que é
isso que nós precisamos pra campanha e eu não quero abrir esse leque pra todo mundo,
e ao mesmo tempo nós daríamos uma tranquilidade e quem estivesse contribuindo, essas
grandes empresas, apesar de não ser a intenção da CPI em convocar os empresários, de
convocar empresários, mas tem muita gente dentro do Congresso pressionando e já tem
até requerimentos feitos", e se referiu a mim, "existe até um já, Júlio, um requerimento
solicitando a sua presença na CPI, mas que dessa maneira eu sou vice-presidente, mas na
verdade sou executivo, sou eu que aceita ou não aceita os requerimentos, você pode ficar
tranquilo, que dessa maneira você não será convocado”.
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(...)”

Assim,  após  agendado  encontro  no  dia  27/05/2014,  RICARDO  PESSOA

acompanhado de LÉO PINHEIRO e JULIO CAMARGO, estiveram em Brasília, na residência de JORGE

ARGELLO JR. para tratar com GIM ARGELLO sobre a obstrução dos trabalhos da CPI do Senado e da

CPI Mista:

“(…)
Juiz  Federal: Certo.  E  eles  que levaram o senhor  para  conversar  com o senhor  Gim
Argello?
Interrogado: Sim, senhor.
Juiz Federal: Essa reunião com o senhor Gim Argello, a primeira reunião, foi aonde, o
senhor se recorda?
Interrogado: Foi na casa... Eu nunca soube se a casa era do Senador Gim ou se era do
filho dele, me pareceu que era uma casa do filho, inicialmente, porque era quem nos
recepcionava na porta e tudo mais. Eu estive com ele duas vezes, junto com o Léo e com
o Júlio,  na casa dele,  geralmente à noite,  sempre à noite,  depois tive sozinho com o
Senador Gim e o filho, o filho estava na casa também, mas eu falei com o Senador um dia
à tarde, a última reunião foi à tarde. Essas três reuniões é o que eu tenho certeza que
houve.
(...)”
(Interrogatório RICARDO PESSOA – evento 439)

 GIM ARGELLO confirmou que RICARDO PESSOA esteve em Brasília e que eles

resolveram o problema pessoal que tinham nessa reunião (evento 444):

“(...)
Interrogado: O que ele fez? Ele falou “Está aqui, nós fizemos a doação”. Eu falei “Tá bom,
olha, muito obrigado e tal”, tá legal, aí quando foi essa passagem. Na outra segunda-
feira ele me ligou de novo, levou o Ricardo Pessoa lá em casa.
Juiz Federal: Quem te ligou?
Interrogado: O Léo.
Juiz Federal: O Léo Pinheiro?
Interrogado: O Léo. Nesse mesmo telefonema do Roberto Zardi ele perguntou se o Léo
podia ir lá, acho que foi isso, se podia ir lá na segunda-feira. Eu falei “pode”, estava feliz
até, doou para a paróquia, puxa vida, coisa boa! Aí quando foi na segunda-feira ele foi
lá, levou o Ricardo Pessoa, ele e o Júlio Camargo. Eu acho que por causa...Eu já pensei
muito sobre isso, excelência, eu acho que por causa do aviso que eu dei para o Júlio
Camargo  e  para  o  Léo,  que  eu  “olha,  uma  coisa  é  doação  eleitoral,  não  tem
absolutamente nada a ver com CPMI”. Por causa desse aviso que eu dei, que ele até
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declarou, excelência, o que ele fez? Ele pegou, levou o Ricardo Pessoa lá;  quando o
Ricardo Pessoa chegou, eu até assustei, eu estava com essa figura, chegou lá um senhor
mais forte que eu, careca, barbudo, “oh cabeleira,..., tá bom...”. “Tudo bem e tal, sou amigo
de infância lá da Bahia”. &quot;Ele me perguntou: “o senhor tem raiva de mim?”. Eu
falei “não, meu amigo, não é raiva”. “Não, o senhor podia me explicar direito?” e me
puxou, ele, dentro da minha casa mesmo, me puxou para a varanda. Ele falou “o
que é que foi?”. Eu falei “não, amigo, aconteceu isso em 92, eu separei os compradores,
mandava as pessoas irem lá ver o apartamento, separei tudo, depois o senhor nem me
recebeu, o senhor não me deu nem satisfação, o senhor...”.  “Poxa vida, eu nem fiquei
sabendo, você me desculpa, foi coisa de gerente meu porque vendeu tudo lá para o
sindicato, os apartamentos que tinha feito, o senhor me desculpa e tal”, eu falei “tá
bom”. “Eu não tive nada a ver com isso”, e eu entendi que ele estava falando a
verdade, eu entendi que ele não estava realmente, na época ele não devia nem ficar
sabendo.  Eu falei  “tá bom, então,  meu amigo,  está perdoado,  vamos em frente,
agora eu fiquei sabendo que o senhor está muito bem, o senhor pode fazer doação,
o senhor está muito rico, chega a estar bilionário”, aí ele “não, não estou bilionário
não, eu trabalho muito, eu tenho mais de 30...”. Ele me falou, excelência eleição, mais
de 50 milhões de reais. Ele me falou “vou doar mais de 50 milhões de reais, eu faço isso,
minhas empresas estão expandindo muito, estou doando para Roraima, estou doando, eu
dôo para núcleos regionais, para grupos consolidados regionalmente, eu estou doando
para Roraima, estou doando para Mato Grosso do Sul, estou doando pra São Paulo...”.  Eu
falei “rapaz, doa para o Distrito Federal aqui, eu já consegui, vai virar um canteiro
de obra Brasília  novamente”.  “Eu tenho que analisar  isso,  eu tenho que analisar
porque eu tenho que ver se vocês realmente vão ganhar a eleição”, eu “rapaz, nós
vamos ganhar a eleição, é com o Arruda, com o apoio do Roriz”. “Ah, o Roriz eu
conheci na época”, ele comentou, “deixa eu fazer uma análise de Brasília e volto a
falar contigo”. Eu “tá bom”, e voltamos para a sala, conversamos ali mais um pouco,
“vambora, vambora”, terminou a reunião, tá bem. “Gim, ele perguntou sobre CPMI?”.
Perguntou sim, senhor, perguntou sobre CPMI, eu disse a mesma coisa, que era o
que eu falava, que não estava ali para... “O que for apurado, meu amigo, se tiver
que apurar alguma coisa vai ser apurado”. “Ah, ta, muito bem”.

O acusado GIM ARGELLO sustenta  que  as  doações  que  solicitou  a  RICARDO

PESSOA não faziam referência à sua atuação nas Comissões Parlamentares. Porém, os depoimentos

do acusado  RICARDO PESSOA e  da  testemunha  JULIO  CAMARGO LÉO PINHEIRO apontam o

contrário:

“(...)

Ministério Público Federal:- Vocês falaram com o Ricardo Pessoa sobre o assunto?
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Depoente:- Falamos com Ricardo Pessoa, falei “Cara, você tá com problema 1 lá com o
senador, não sei o que aconteceu no passado,  mas nós estamos nos reunindo entre
essas empresas no sentido de evitar esse risco de exposição…"
Ministério Público Federal:- Exposição aonde, na CPI seria?
Depoente:-  Na  CPI,  e  nós  verificamos  que  o  seu  nome não  estava  na  lista  das
empresas que teoricamente receberiam uma blindagem pra não, pra não irem à CPI,
né? Para não participarem da CPI como ouvintes”. E aí o Ricardo falou: “Não, mas
não é possível, me dou bem com o Gim..." enfim. "Então, vamos conosco". E foi
conosco, quando chegou lá nós tivemos uma, houve uma espécie de estranhamento
entre o  Ricardo e o Gim, mas os dois  se retiraram, ficaram uns  15,  20 minutos
sozinhos conversando e quando voltaram, voltaram já de outra maneira, dizendo
"olha, o assunto do passado está esclarecido e nós podemos agora entrar pra esse,
pra esse assunto aqui da CPI e agora todos nós, todos nós agora no mesmo barco.
Ministério Público Federal:- Ok. Voltando um pouco ao início desse terceiro encontro,
onde ele foi realizado?
Depoente:-  Foi realizado acho que na casa do filho, na casa do Jorge, também no
Lago sul e mais uma vez a atuação dele foi como, aí no caso, como um anfitrião e
como um garçom.
Ministério Público Federal:- E ele foi ouvinte?
Depoente:- Ele foi, nem ouvinte porque ele servia e se retirava, de repente voltada
de novo. Não tinha uma presença, acompanhando a reunião.
Ministério Público Federal:- Ok. Ricardo Pessoa, ele em algum momento falou que
acertou também com a, as contribuições solicitadas pelo Gim Argello?
Depoente:-  Não. Porque depois que ele voltou dessa conversa, então o Gim falou:
“Então vamos acertar, te dou 5 milhões. Eu preciso de 2 milhões de reais já", isso já
na frente do Ricardo e do Léo, com a presença do Ricardo, do Léo e a minha. Então
disse:  "Dos 5 milhões preciso de 2 milhões já,  isso de imediato",  né,  "e o resto
depois nós vamos montar um cronograma de pagamentos”, né. O Ricardo precisou
sair antes que nós e eu e o Léo ficamos mais um pouco e nesse momento ele nos disse,
"Olha, eu quero apresentar duas pessoas... 
Ministério Público Federal:- Tá, mas antes disso, o Ricardo aceitou pagar então esses
dois milhões? 
 Depoente:- Sim. A princípio aceitou.
(...)”
(Depoimento JULIO CAMARGO – evento 229)

“(...)

Juiz Federal: Certo. Nessa primeira reunião, então, houve essa solicitação de contribuição
nessa primeira reunião?
Interrogado: Na primeira reunião sim, senhor.
Juiz  Federal: Isso  foi  colocado  assim,  pelo  então  Senador,  de  uma  forma  expressa,
explícita, para o senhor, ou como isso foi colocado?
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Interrogado:  Não,  explicitamente.  A  função  da  contribuição  era  evitar,  não  ser
chamado, nem ter consequências com relação à CPI da Petrobras.
Juiz Federal: Então não era só não ser convocado, tinha também outras…
Interrogado: Não, não. Era não ser convocado.
Juiz Federal: Não ser convocado?
Interrogado: Exato.
(…)”
(Interrogatório RICARDO PESSOA – evento 439)

RICARDO PESSOA disse que nessa primeira reunião não deu uma resposta

definitiva a GIM sobre as contribuições solicitadas (evento 439), fato que foi confirmado

por GIM ARGELLO (evento 444):

“(…)
Juiz Federal: Essa reunião com o senhor Gim Argello, a primeira reunião, foi aonde,
o senhor se recorda?
Interrogado: Foi na casa... Eu nunca soube se a casa era do Senador Gim ou se era do
filho dele, me pareceu que era uma casa do filho, inicialmente, porque era quem nos
recepcionava na porta e tudo mais. Eu estive com ele duas vezes, junto com o Léo e
com o Júlio, na casa dele, geralmente à noite, sempre à noite, depois tive sozinho
com o Senador Gim e o filho, o filho estava na casa também, mas eu falei com o
Senador um dia à tarde, a última reunião foi à tarde. Essas três reuniões é o que eu
tenho certeza que houve.
Juiz Federal: Certo. E qual o período de tempo, mais ou menos, entre a primeira e a...
Interrogado: Maio, entre maio a final de junho, o intervalo foi esse.
Juiz Federal: E por que três reuniões?
Interrogado: Três  reuniões  pelo  seguinte, a  primeira  porque  havia  uma  certa
insatisfação do Senador Gim com relação a alguma coisa do passado, que eu nunca
entendi que tivesse algum desagrado da parte dele, por uma coisa da década de 90,
80. Eu não era nem da UTC. E o Léo tinha me alertado, eu fui lá pra tentar resolver
esse assunto, e consegui negociar. Realmente era conversar a respeito disso e ao
mesmo tempo que fiquei sabendo que ele poderia me ajudar ou ele poderia evitar a
minha  ida  à  CPI,  às  duas  CPI’s  na  verdade.  Eu  ouvi  os  pedidos  para  que  isso
acontecesse,  disse  que  poderia  resolver,  mas  que  eu  precisava  pensar, voltei  na
segunda vez para dizer ok, dei o ok final sobre isso aqui na segunda vez, que os valores
eram muito altos,  impossíveis de se cumprir com facilidade. E na terceira vez,  que eu
estive à tarde, só pra pegar os contatos com quem eu deveria falar, que iria me procurar,
para  que  eu  pudesse  fazer  os  depósitos  em  diversos  partidos,  como  estava  sendo
combinado, porque eu não ia fazer isso a não ser que fosse contribuição política.
Juiz Federal: Nessa primeira reunião e nessa segunda reunião, as conversas que o
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senhor teve com o senhor Gim Argello, estavam juntos o senhor Léo Pinheiro e o
senhor Júlio Camargo?
Interrogado: Uma parte da conversa, para resolver o passado, nós nos retiramos, Gim e
eu, para a sala, para exatamente fechar essa dúvida. Já que o senhor está me permitindo,
Excelência, eu discorro a respeito do assunto, eu fui tirar essa dúvida, por isso eu tinha
uma expectativa de pagamento pra evitar essa convocação bem menor e pra fechar esse
assunto e não ter mais discussão alguma, eu aceitei pagar 5 milhões em contribuições
políticas, depois negociei em 6 parcelas.
(Interrogatório RICARDO PESSOA – evento 439)

“(…)
Interrogado: Na primeira reunião, excelência, ele falou que ia analisar o Distrito Federal,
ia analisar o Distrito Federal, na segunda reunião, quando ele foi lá, ele falou que tinha
analisado do Distrito Federal, tinha uma empresa local chamada Via Engenharia que tinha
mais de 5 bilhões, não sei se ele falou 5 ou 6 bilhões em contratos, e que tinha uma
empresa dele chamada Constran, que ganharia todas as licitações de Brasília pelo preço e
pela qualidade, “Rapaz, aqui esse preço que vocês usam em Brasília, a qualidade, vocês
vão fazer realmente o anel viário de Brasília”, eu falei “Nós vamos fazer o anel viário de
Brasília”, que era umprojeto nosso pra tirar os caminhões que passam ali em frente o Park
Shopping (ininteligível) e fazer o anel viário de Brasília, “Nós vamos fazer o anel viário de
Brasília sim”, “Vocês vão fazer BRT?”, “Vamos fazer sim”, “Ah, tá bom”, até falou o Léo, que
o Léo estava tocando uma PPP da ligação do Lago Norte,  mas era do setor de clube
norte, passando pelo lago norte e indo para o Itaipu, “Você vai fazer essa PPP, Léo?”, “Eu
vou participar dela também”…
(Interrogatório GIM ARGELLO – evento 444)

Relevante  destacar  que no dia  da primeira  reunião em 27/05/2014,  RICARDO

PESSOA e JORGE ARGELLO JR conversaram por telefone 04 vezes, o que demonstra que o filho de

GIM estava ciente do encontro que seria realizado e, a pedido de seu pai, passou informações a

RICARDO PESSOA. Além disso,  em 28/05/2014,  dia seguinte ao da reunião e data em que foi

instala a CPI Mista, RICARDO PESSOA entrou em contato telefônico com GIM ARGELLO, ratificando

o interesse em prosseguir na conversa do dia anterior. 79

79 Evento 2, OUT9.
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Poucos dias  depois,  em 04/06/2014,  RICARDO PESSOA esteve novamente em

Brasília com JULIO CAMARGO e LÉO PINHEIRO para reunir-se com GIM ARGELLO80.

“(...)
Interrogado: Três reuniões pelo seguinte, a primeira porque havia uma certa insatisfação
do Senador Gim com relação a alguma coisa do passado,  que eu nunca entendi que
tivesse algum desagrado da parte dele, por uma coisa da década de 90, 80. Eu não era
nem da UTC.  E o Léo tinha me alertado, eu fui  lá  pra tentar  resolver esse assunto, e
consegui negociar.  Realmente era conversar a respeito disso e ao mesmo tempo que
fiquei sabendo que ele poderia me ajudar ou ele poderia evitar a minha ida à CPI, às duas
CPI’s  na  verdade.  Eu  ouvi  os  pedidos  para  que  isso  acontecesse,  disse  que  poderia
resolver, mas que eu precisava pensar, voltei na segunda vez para dizer ok, dei o ok
final sobre isso aqui na segunda vez, que os valores eram muito altos, impossíveis
de se cumprir com facilidade. E na terceira vez, que eu estive à tarde, só pra pegar os
contatos com quem eu deveria falar, que iria me procurar, para que eu pudesse fazer os
depósitos em diversos partidos, como estava sendo combinado, porque eu não ia fazer
isso a não ser que fosse contribuição política.
(…)
Juiz Federal: Então nessa primeira reunião o senhor não deu o seu ok?
Interrogado: Não, não. Eu só dei ok na segunda.
Juiz Federal: Na segunda reunião. E na segunda reunião também estavam Léo Pinheiro e
Júlio Camargo?
Interrogado: E Júlio Camargo.
Juiz Federal: E eles também presenciaram esse ok?
Interrogado: Eles fizeram parte da... A parte dos 5 milhões foi todo mundo junto.
(...)”
(Interrogatório RICARDO PESSOA – evento 439)

Nessa segunda reunião, RICARDO PESSOA aceitou efetuar o pagamento de $5
milhões de reais a GIM ARGELLO. 

80 Evento 2, OUT11.
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“(...)
Juiz Federal: Nessa segunda reunião o Léo Pinheiro estava presente também, com o
senhor Ricardo Pessoa?
Interrogado: Com o Ricardo Pessoa, estava sim, senhor, ele estava presente. Aí o Ricardo
falou “Gim...”, ele tinha essa mania, me pegou assim e falou “Gim, faz favor, dá um pulinho
aqui”, aí levantou, na minha casa tem uma porta grande assim, ele “Vem cá, você acha
que nós  temos condições  de  disputar  essa  licitação?”,  eu  falei  “Meu amigo,  se  você
disputar e ganhar as licitações, evidente”, “Eu queria fazer a doação, mas eu queria fazer
para o governador, porque eu recebi, eu queria ter os dados, você acha que quem ganha
a eleição?”, eu e ele, eu falei “Eu acho que eu ganho a eleição para o senado, eu acho que
o Arruda ganha a eleição, eu acho que as filhas do Roriz, as duas”, que uma era candidata
a deputada federal e a outra estadual, é, distrital, que chama, “Ganha a eleição, e eu acho
que o Fraga ganha a eleição, o deputado Fraga”, “Você podia pedir, eu tenho a intenção
de ajudar sim, você podia pedir pra levar o resultado de pesquisa pra mim, você tem
pesquisa recente?”, eu falei “Tenho sim, senhor”, “Você podia pedir pra me levar?, “Posso
pedir sim”, aí “Então, tá bom”; aí “Eu tenho uma outra reunião pra ir” e foi rápido assim,
“Eu  tenho  outra  reunião  pra  ir”,  aí  eu  falei  “Olha,  eu  queria  pedir,  então,  para  os
coordenadores da campanha procurar o senhor, pode ser?”, ele “Ah, pode ser sim, pode
ser sim”. Aí o Júlio Camargo, na hora que nós voltamos o Júlio Camargo falou “Eu posso
levá-los até lá, me procura que eu levo eles até lá”, aí eu chamei Paulo Roxo e o Valério,
pedi ao Júlio pra levá-los até o Ricardo Pessoa, e foi assim que foi feito, excelência, o
Paulo  Roxo  e  o  Valério  foram  lá,  levaram  o  Paulo  Roxo  que  era  o  coordenador  de
marketing da campanha, cuidava da parte de comunicação, levou todo o resultado de
pesquisa,  o que ele resolveu, ele doou para o governador,  para o governador Arruda,
porque Brasília era um canteiro de obras, excelência, era tipo Rio de Janeiro, assim, todo,
ele doou para o governador Arruda, doou para o deputado Alberto Fraga, doou para
Jaqueline  Roriz  e  para  Liliane Roriz,  aí  eu falei  “E  quanto veio  pra  mim?”,  “Nada”,  eu
“Como não veio?”,  “Não,  Gim, você está  em terceiro nas pesquisas e lá eles  têm por
norma só doar pra quem ganha a eleição”.
(...)”
(Interrogatório GIM ARGELLO – evento 444)

RICARDO PESSOA disse que esteve novamente com GIM ARGELLO, pela 3ª vez
para  pegar  os  contatos  dos  operadores  responsáveis  por  receber  os  depósitos  em  favor  de
partidos indicados por GIM ARGELLO:

“(...)
Interrogado: Três reuniões pelo seguinte, a primeira porque havia uma certa insatisfação
do Senador Gim com relação a alguma coisa do passado,  que eu nunca entendi que
tivesse algum desagrado da parte dele, por uma coisa da década de 90, 80. Eu não era
nem da UTC.  E o Léo tinha me alertado, eu fui  lá  pra tentar  resolver esse assunto, e
consegui negociar.  Realmente era conversar a respeito disso e ao mesmo tempo que
fiquei sabendo que ele poderia me ajudar ou ele poderia evitar a minha ida à CPI, às duas
CPI’s  na  verdade.  Eu  ouvi  os  pedidos  para  que  isso  acontecesse,  disse  que  poderia
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resolver, mas que eu precisava pensar, voltei na segunda vez para dizer ok, dei o ok final
sobre isso  aqui  na  segunda vez,  que os  valores  eram muito  altos,  impossíveis  de se
cumprir  com facilidade. E  na  terceira vez,  que eu estive à  tarde,  só  pra pegar os
contatos com quem eu deveria falar, que iria me procurar, para que eu pudesse fazer
os depósitos em diversos partidos, como estava sendo combinado, porque eu não ia
fazer isso a não ser que fosse contribuição política.
(Interrogatório RICARDO PESSOA – evento 439)

O terceiro encontro foi previamente agendado entre RICARDO PESSOA e JORGE

ARGELLO JR., que efetuaram novos contatos telefônicos no dia 17/06/201481. Nesse dia, às 10:20

hs,  RICARDO  PESSOA  efetua  ligação  para  JORGE  ARGELLO  JR.  com  intuito  de  marcar  novo

encontro com GIM ARGELLO. Às 10:26 hs,  JORGE ARGELLO JR retorna a ligação para RICARDO

PESSOA, agendando nova reunião para tratar da obstrução das Comissões Parlamentares para o

dia seguinte, na cidade de Brasília/DF.

Assim,  no  dia  18/06/201482,  RICARDO  PESSOA,  em  cumprimento  aos

compromissos constantes em sua agenda83 e ao acordado com JORGE ARGELLO JR., empreende

viagem de São Paulo para Brasília, no avião de prefixo PT UTC84, para se reunir pela terceira vez

com GIM ARGELLO, na residência deste, situada no bairro Lago Sul da Capital Federal. Nesse dia,

RICARDO PESSOA, na presença de GIM ARGELLO e JORGE ARGELLO JR., ofereceu e prometeu o

pagamento de vantagens indevidas ao Senador da República com intuito de evitar a convocações

para depor, ocasião em que GIM ARGELLO, com apoio de JORGE ARGELLO JR, aceitou a promessa

de vantagem indevida no valor de R$ 5 milhões de reais e salientou que adotaria as providências

para cumprir o ajuste ilícito. Nesse momento, GIM ARGELLO informou a RICARDO PESSOA que

PAULO ROXO iria procurá-lo para tratarem das tratativas do pagamento da propina:

“(…)
Juiz Federal: E essa terceira reunião, o senhor foi apanhar informações sobre como
fazer o pagamento?
Interrogado: Eu combinei para ele me dar o contato de com quem eu deveria falar,
quem ia me procurar, para que eu pudesse efetuar as contribuições políticas, porque
eu já  tinha dito  a  ele  que não  ia  ser  através  de Caixa  2  e  sim contribuição de

81 Evento 2, OUT9_Relatório de informação nº 110/2016 elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PRPR a partir das
quebras de sigilo telefônico decretadas nos autos 5048253-09.2015.4.04.7000 e 5017766-22.2016.4.04.7000.

82 Nessa data, LEO PINHEIRO também estava em Brasília/DF, conforme informações do DECEA e do Hotel Royal Tulip Brasíla Alvorada.
- Informações constantes da tabela anexa – Evento 2, OUT11 

83 Evento 2, OUT26_Agenda RICARDO PESSOA entregue pelo colaborador.
84 Informações constantes da tabela anexa - OUT11
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campanha.
Juiz Federal: E o senhor recebeu as indicações dele?
Interrogado: Recebi.
Juiz Federal: Ele que indicou pra quem o senhor deveria contribuir ou ele indicou
uma pessoa?
Interrogado: Ele  me deu  os  dados,  que  eu  seria  procurado ou eu  procurasse  o
senhor Roxo, Paulo Roxo, se eu não me engano.
Juiz Federal: Nessas reuniões que o senhor teve com o senhor Gim Argello, esse senhor
Paulo Roxo estava presente?
Interrogado: Não.
Juiz Federal: E essa outra pessoa, Valério Neves Campos?
Interrogado: Não, o Valério, nem o Roxo, não estavam presentes. O Valério e o Roxo,
eu  vim  a  rever  o  Roxo  e  a  conhecer  o  Valério  quando  eles  estiveram  no  meu
escritório alguns dias depois, para poder definir contas de partidos e etc.
(...)”
(Interrogatório RICARDO PESSOA – evento 439)
Em  cumprimento  ao  combinado,  no  dia  30/06/2014,  os  emissários  de  GIM

ARGELLO, PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES, com total ciência de que tratariam de assuntos ilícitos,

embarcaram no Voo GOL 1405, com origem em Brasília e destino São Paulo (CGH)85.Primeiramente,

PAULO ROXO e VALERIO NEVES dirigem-se à sede da TOYO SETAL de JÚLIO CAMARGO, o qual se

encarregou de levá-los à sede da UTC ENGENHARIA86. 

Embora as defesas de PAULO ROXO e VALERIO NEVES sustentem que ambos não

tinham conhecimento dos crimes de corrupção e lavagem de ativos objeto da imputação, PAULO

ROXO deixou claro em depoimento na fase policial, que ambos sabiam do que se tratava, tendo

sido o fato objeto de conversa entre eles. Na primeira oitiva na polícia, PAULO ROXO confirmou

que havia discutido o fato com VALERIO NEVES, e foi ainda mais enfático ao ser reinquirido pela

autoridade policial no dia 15 de abril de 2016, ao dizer que “com certeza, que antes mesmo da

mídia potencializar tais suspeitas de uso da CPI por parte de GIM, o reinquirido e VALÉRIO já

haviam comentado sobre tais suspeitas que estavam tendo quando estavam no aeroporto de São

Paulo, em 18/08/2016, de que aqueles recursos pudessem estar se tratando de acertos de GIM na

CPI (...)”. A tentativa da defesa de desqualificar o depoimento na fase policial demonstrou má-fé do

acusado, pois claramente os depoimentos na fase investigatória foram hígidos e regulares, como

demonstrado pela prova juntada aos autos (vídeo da oitiva e perícia).

85 Evento 2, OUT17.
86 Evento 2, OUT10.
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Importante destacar que a testemunha JOSÉ ANTUNES SOBRINHO afirmou em

depoimento (evento 234) que esteve em uma reunião na residência de GIM ARGELLO justamente

para discutir  o assunto CPMI,  sendo que nessa ocasião o ex-senador solicitou o valor  de R$5

milhões para obstruir os trabalhos das comissões. Nessa ocasião, PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES

estiveram presente em tempo integral, participando da reunião:

“(...)

Ministério Público Federal: Ok. E depois desse telefonema, desse encontro com o Júlio
Camargo,  que  ele  lhe  pediu  para  dar  umas  palavras,  um encaminhamento  com Gim
Argello, você procurou o Gim Argello?
Depoente: Sim, aí foi marcado um encontro, eu estava, eu estava... nessa época eu ainda
cuidava do aeroporto, então estava sempre lá em Brasília, aí foi marcado um encontro, eu
diria entre 30, 31 de julho de 2014, eu não posso precisar exatamente a data.
Ministério Público Federal: E quem marcou esse encontro?
Depoente: Doutor, eu não me lembro como é que foi formatado esse encontro, se foi da
minha parte ou da parte dele, eu não recordo esse detalhe.
Ministério Público Federal: E onde foi?
Depoente: Esse encontro foi num fim de tarde na residência do ex-senador Gim Argello,
tipo seis horas da tarde, um encontro que durou uns 40 minutos, 30 a 40 minutos.
Ministério Público Federal: E quem estava presente nessa reunião?
Depoente: Presente nessa reunião estava ele, obviamente, dois assessores dele, que
depois, dois assessores que depois, vem a ser acho que o doutor, o senhor Paulo
Roxo e o senhor Valério Neves, e só.
Ministério Público Federal: O filho do senhor Gim Argello estava presente?
Depoente: O filho do senhor Gim Argello apareceu na sala, nos cumprimentou, fomos
apresentados apenas em nível de cumprimento, e não permaneceu na sala.
Ministério Público Federal: Ok. E qual que foi o assunto discutido na reunião?
Depoente: Bom, o assunto discutido foi a possível participação da Engevix nesse clube de
empresas que estariam dispostas a contribuir com os tais 5 milhões de reais, com o qual
o senador Gim teria um compromisso, pelo que eu entendo, ele comentava que tinha
boas relações lá com o relator da CPMI, acho que era o Deputado Luiz Sérgio, e com o
presidente da Comissão, acho que era o Senador Vital do Rego, e que então imaginava
que poderia ser do nosso interesse e queria contar com a participação da Engevix, e que
tinha outras empresas que já estavam participando, etc., foi esse o teor da conversa.
Ministério  Público  Federal:  Então,  existe  uma  correlação  entre  o  pagamento  dos  5
milhões e a CPI?
Depoente: Sim, sim, absolutamente, esse foi o fato.
Ministério Público Federal: E qual era o objetivo dessa contribuição, o que a CPI poderia
fazer?
Depoente: A  CPI  poderia  não  convocar  executivos  ou  pessoas  para  deporem,  que
tivessem o interesse de não se  expor,  ou ficar  numa situação difícil,  tendo elas  feito
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alguma má condução dentro da Petrobras, já que a CPI era relacionada com a Petrobras,
essa era a ideia.
Ministério Público Federal: O senhor falou que essa reunião ocorreu por volta de 31 de
julho de 2014?
Depoente: É, 30 ou 31 de julho.
Ministério  Público  Federal: Ok.  Durante  a  reunião,  Paulo  Roxo  e  Valério  Neves
acompanharam toda a conversa.
Depoente: Acompanharam a conversa, pelo que eu me lembro sim.
(...)”

Assim que  chegaram na  sede  da  UTC,  com consciência  de  que  tratavam de

ilicitudes  em benefício  de  GIM  ARGELLO,  PAULO ROXO e  VALERIO NEVES  são  recebidos  por

RICARDO PESSOA,  momento  em que  entregam a  este  a  orientação  de  repasse  da  vantagem

indevida, cujo pagamento ocorreria mediante dissimulação de origem, natureza e propriedade, por

meio de doações a partidos políticos da Coligação União e Força do Distrito Federal nas eleições

de 2014. Em dado instante, RICARDO PESSOA chama WALMIR PINHEIRO, Diretor Financeiro da

UTC, para participar da reunião. RICARDO PESSOA disse a PAULO ROXO e VALERIO NEVES que

parcelaria o valor da vantagem indevida, com a reserva mental de que GIM ARGELLO cumprisse o

acordado, e que o cronograma fosse acertado com WALMIR PINHEIRO.

Em seu depoimento judicial JULIO CAMARGO afirmou que GIM ARGELLO pediu a

ele que apresentasse PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES a RICARDO PESSOA. Então, JULIO CAMARGO

levou os emissários de GIM até a sede da UTC (evento 229):

“(…)
Ministério  Público Federal:-  Depois  desse  almoço,  desse  terceiro  encontro,  você  foi
novamente para Brasília para encontra com o Gim Argello, em algum outro período?
Depoente:-Não. Depois do terceiro encontro então, foi marcado uma ida do Valério e do
Paulo Roxo a São Paulo onde, como o Ricardo não tinha encontrado com eles, o Gim me
pediu a gentileza de apresentá-los ao Ricardo Pessoa. Então tanto o Paulo como o Valério
foram à sede da Toyo Setal, me deram os dados para depósito desses 2 milhões de reais,
que no caso foram feitos na conta do partido político PR, e depois de lá eu saí com o
Valério e com Paulo Roxo e fomos à UTC, que é perto da Toyo Setal, os apresentei ao
Ricardo Pessoa e saí deixando essas duas pessoas com o Ricardo.
(...)”
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Ao ser interrogado, RICARDO PESSOA detalhou como PAULO ROXO chegou até

ele e como foi o encontro realizado no dia 30/06/2014 na sede da UTC (evento 439):

“(...)
Juiz Federal: Certo. Depois que o senhor recebeu essa solicitação, então o senhor deu o
seu ok, recebeu as indicações de como que seria procurado pelo Paulo Roxo, pelo que eu
entendi.
Interrogado: Paulo Roxo foi o nome que ele me deu.
Juiz Federal: O que aconteceu a partir daí?
Interrogado: Bom, eu tinha o telefone do Paulo Roxo, não me recordo agora se liguei pra
ele, ou se ele me ligou, eu sei que ele estava com os meus dados também. Um belo dia,
uma semana depois do último contato, o Júlio Camargo me ligou e disse: “Olha, eu
estou com o Paulo Roxo aqui, vou levá-lo aí.” Ele trouxe o Paulo Roxo até minha
sala, meu escritório, o escritório do Júlio não era muito distante, em São Paulo, do
nosso, cerca de 15, 20 minutos, ele levou o Paulo Roxo lá e o Valério, o Valério...
Esqueci o nome dele agora, e o Paulo Roxo inclusive me disse que se lembrava de
mim, eu não me lembrava dele, que eu trabalhei alguns anos em Brasília também. E
o  Júlio  foi  embora,  eu  comecei  a  conversar  com ele  para  acertar  as  bases  dos
pagamentos.
(...)”

RICARDO PESSOA e PAULO ROXO, então, trataram sobre como seria realizado o

pagamento de R$5 milhões na forma combinada entre o executivo e GIM ARGELLO (eventp 439):

“(...)
Juiz Federal: Certo. E o que foi acertado daí?
Interrogado: Como  eu  tinha  acertado  com  o  Senador  Gim  5  milhões  de
contribuições políticas, o Paulo Roxo me apresentou uma relação de partidos e eu
fiz um parcelamento, me parecia que era tudo para o governo do Distrito Federal ou
alguma coisa assim, a campanha. Eu não me preocupei em ver quantos partidos
eram,  nem  coisa...  eu  estava  mais  preocupado  em  fazer  os  parcelamentos  para
poder fazer frente a essa despesa, que na nossa opinião era muito grande. Então
dividimos isso em 6 parcelas e teve uma primeira de 1 milhão e meio, ou 2, coisa
assim.
Juiz Federal: E foram feitas as contribuições depois?
Interrogado: Foram todas.
Juiz Federal: Qual foi o papel do senhor Walmir Santana nesse...
Interrogado: O Walmir,  Excelência,  o Walmir,  o senhor sabe, é o meu financeiro.
Depois que eu acertei as bases das 6 parcelas, eu chamei o Walmir, apresentei ele ao
Roxo e  ao  Valério,  ele  falou:  “Pegue  as  contas  que  têm que  ser  pagas  para  os
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partidos pra você providenciar o pagamento.” Foi isso que aconteceu. E o Walmir
deve ter cumprido isso porque cumpriu, pagou.
(…)
Juiz Federal: Nessas conversas com o Paulo Roxo e com o Valério Neves, foi mencionado
o motivo desses pagamentos, que isso estava relacionado à questão da CPI?
Interrogado: Com o Valério e com o…
Juiz Federal: Isso.
Interrogado: Não, não mencionei para o Roxo que o assunto era CPI ou não.
(…)
Juiz Federal: E com o senhor Walmir?
Interrogado: Como Walmir estava sempre comigo, o Walmir sabia que eu estava
sendo protegido por esse dinheiro.

PAULO ROXO, confirmou em seu interrogatório (evento 436) que ele e VALÉRIO

NEVES estiveram na sede da UTC em São Paulo para trata da contribuição que seria realizada por

RICARDO PESSOA:

“(...)
Juiz Federal: E o que apresentaram e o que falaram para o senhor na ocasião?
Interrogado: Dessa noite?
Juiz Federal: Isso.
Interrogado: Nada, eu só fui apresentado ao senhor Júlio.
Juiz Federal: E apresentaram por algum motivo ou, assim,  o que foi dito na ocasião,
senhor Paulo?
Interrogado: Que  nós  fôssemos  procurá-lo,  que  ele  iria  fazer  uma  doação  e  nós
fôssemos procurá-lo pra passar número de contas e acertar cronograma de pagamento,
apenas isso.
Juiz Federal: E o que aconteceu daí, então?
Interrogado: No início da outra semana, acho que no dia 30 ou dia primeiro do mês
seguinte, nós fomos a São Paulo encontrar o senhor Júlio Camargo.
Juiz Federal: Quem foi a São Paulo?
Interrogado: Eu e Valério.
Juiz Federal: Por que precisavam os dois irem, não podia ser um?
Interrogado: Não sei lhe dizer.
Juiz Federal: Quem solicitou foi o Senador, o então Senador?
Interrogado:  Ele  que  nos  apresentou  ao  senhor  Júlio,  solicitou  a  gente,  ao  partido,
porque isso era feito dentro do comitê da campanha do governador. O comitê é muito
grande, todos os partidos que compunham a coligação tinham um espaço lá dentro, uma
sala,  que  também  tinha  suas  pessoas  lá,  pra  campanha  poder  funcionar  de  forma
integrada.  E  nesse  comitê  tinha  uma  grande  sala  de  coordenação,  era  onde  esses
coordenadores se encontravam, os principais candidatos iam pra atualizar informações,
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então, num desses dias aí foi falado isso, que o partido precisava mandar alguém lá, o
pessoal achou melhor da coordenação, a gente fez uma reunião, “Não, então vão vocês” e
por  isso,  à noite,  no mesmo dia ou no dia seguinte,  alguma coisa  assim,  nós fomos
chamados pra essa reunião.
Juiz Federal: E daí foram pra São Paulo, então?
Interrogado: Fomos pra São Paulo uns 3 dias depois.
Juiz Federal: E encontraram quem lá?
Interrogado: Fomos procurar o senhor Júlio Camargo, foi um encontro no, acredito eu na
sede da Toyo, em um prédio que eu nunca tinha ido.
Juiz Federal: E o que aconteceu nessa ocasião?
Interrogado: Não, então, o senhor Júlio definiu uma doação, se eu não me engano de
cerca  de  2  milhões,  e  pronto,  e  depois  disse  que depois  ia  ver  como ele  ia  fazer  o
restante, parece que até ele falou “Olha, eu tenho um compromisso de fazer mais, vou ver,
e no momento vou fazer isso e depois eu vejo com vocês como é que vai ser a fase
seguinte”,  “Perfeitamente”.  Depois dali  ele nos levou pra nos apresentar ao senhor
Ricardo Pessoa no escritório dele, que ele disse que era perto, e realmente foi perto,
e nos apresentou o senhor Ricardo Pessoa e tivemos essa reunião com o senhor
Ricardo, falamos um pouco sobre o cenário de Brasília, sobre pesquisas, eu estava
munido até das pesquisas que a gente tinha de mais recentes na época, ele quis
saber  das  possibilidades  das  filhas  do  ex-governador  Roriz,  assim,  disse
especificamente que tinha,  que  conhecia  o  ex-governador,  como é  que  eram as
chances  delas,  como  é  que  eram  as  chances  do  candidato  ao  governo,  enfim,
conversamos sobre essas possibilidades.
Juiz Federal: E ele combinou alguma doação, então, fechou doação?
Interrogado:  E  aí  ele  acertou  uma  doação,  estabeleceu  um  cronograma,  nós
passamos a eles os números das contas iniciais que deveriam ser, pra onde deveriam
ser, e achamos melhor não passar esse cronograma porque não tínhamos instruções pra
tudo né, assim, não tinha uma coisa de “Olha, já faz assim, assim”, então a gente fez
dentro de uma coisa de bom senso ali, uma distribuição dentro de uma orientação inicial
que tínhamos e combinamos de as futuras nós depois voltaríamos com novas instruções
assim que recebêssemos.

No mesmo sentido foram as declarações de VALÉRIO NEVES (evento 436):

“(...)
Juiz Federal: O senhor também foi à UTC engenharia?
Interrogado: Estive na UTC engenharia duas vezes, duas ou três vezes, excelência.
Juiz Federal: O senhor pode me explicar o motivo que o senhor foi lá.
Interrogado: Eu  estive  na  UTC engenharia  uma  vez  quando nós,  foi  no  dia  que  eu
conheci, aliás, a única reunião que eu tive até hoje com o doutor Ricardo Pessoa, foi uma
reunião de 15 minutos onde nós levamos dados de pesquisas, nós estávamos lá porque
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haviam dito que ele também faria doação de campanha, nós levamos dados de pesquisa,
levamos as  contas  do  partido,  ele  olhou  aquilo,  fez  a  doação,  fez  um calendário  de
doação, escreveu num papel os valores e os dias, chamou o Valmir Pinheiro, entregou o
papel para as doações e nós tratamos daí com o Valmir Pinheiro. Meu contato com o
Ricardo  Pessoa  restringe  então  a  essa  reunião,  restringe  então  a  esses  15  minutos
aproximadamente. A partir  daí, o Valmir operacionalizou as operações de acordo com
aquele  papel  que  o  Léo  Pinheiro  escreveu...  Ah,  desculpa,  Léo  Pinheiro  não,  doutor
Ricardo Pessoa.
(...)”

Definidos os cronogramas de pagamento, entre os dias 11 de julho de 2014 e 02

de outubro de 2014, RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO concretizam o repasse de vantagem

indevida a GIM ARGELLO, no importe de R$ 5 milhões de reais, com adoção de medidas para

dissimulação de origem, natureza e propriedade dos valores com intuito de conferir aparência de

licitude aos pagamentos87. Os pagamentos foram efetivados mediante doações oficiais aos partidos

da Coligação União e Força das eleições distritais de 2014, na forma constante da tabala abaixo:

A autoria de WALMIR PINHEIRO com relação ao crime de corrupção ativa restou

devidamente comprovada a partir da instrução processual.

WALMIR  PINHEIRO  SANTANA  auxiliou  RICARDO  PESSOA  no  oferecimento  e

promessa do pagamento de vantagem indevida. O próprio acusado, em seu interrogatório (evento

87 Evento 2, OUT32.
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439),  assume ter conhecimento da necessidade de realização de contribuições a GIM ARGELLO,

buscando uma proteção nas CPIs instaladas para investigar os crimes cometidos em detrimento da

PETROBRAS:  

“(...)
Juiz Federal: O caso aqui específico envolve pagamentos que teriam sido feitos, segundo
o Ministério Público, por solicitação do então Senador Gim Argello, pela UTC Engenharia.
O senhor pode me narrar  como o senhor teve conhecimento disso,  se o senhor teve
conhecimento disso, como aconteceram os fatos em relação ao que o senhor sabe disso?
Interrogado:  O que eu sei é o seguinte, que no âmbito da CPI da Petrobras, o doutor
Ricardo Pessoa ele tinha uma certa preocupação em ser convocado e estava procurando,
de uma certa forma, proteção. E dentro dessa tentativa de se proteger, ele teve alguma
aproximação com o Senador Gim Argello, que na época fazia parte da CPI da Petrobras, e
teve algumas reuniões com ele, uma ou duas, não sei precisar quantas agora. E nesse
aspecto  eles  chegaram a  um acordo  de  fazer  uma doação  pra  campanha de  alguns
partidos que o Senador na época, o ex-Senador, ele ia indicar, e posteriormente o Ricardo
me contou isso, não foi no momento dessas reuniões, e um dia ele me chamou, quando
estava  presente  o  Paulo  Roxo  e  Valério  Ramos,  que...  Valério  Neves,  desculpe,  e  me
apresentou  os  dois  dizendo  que  faria  algumas  contribuições  aos  partidos  que  eles
indicasse, no total de 5 milhões de reais, e seria distribuído entre 4 ou 5 partidos, que
agora não me recordo,  está  no meu termo de colaboração.  Posteriormente  a  isso,  o
Ricardo me falou que esse.... o Paulo Roxo e o Valério seriam os representantes do Gim,
que  era  referente  a  esse  seguro  que  eles  tinham  tratado  para  tentar  evitar  uma
convocação dele para a CPI.
(...)”

Além disso, WALMIR SANTANA ficou responsável por acertar o cronograma das

doações que seriam realizadas aos partidos indicados por GIM ARGELLO e PAULO ROXO:

“(...)
Juiz Federal:  Essa conversa em que o senhor Ricardo Pessoa lhe relatou esses fatos, foi
uma vez, mais de uma vez?
Interrogado: Não, quando ele me apresentou ao Paulo Roxo e ao Valério, lá na sede da
UTC, assim que eles saíram, ele me falou do que se referia essa contribuição. E depois não
tocou mais no assunto, só colocou o cronograma, acertamos o cronograma, e o Paulo
Roxo ficou de me dizer quais os partidos. Naquele primeiro momento, ele me disse a
primeira  trancha  de  contribuições  e  depois  ele  ficou  de  me  passar  quais  seriam  os
partidos das outras tranchas.
Juiz Federal: Quantas vezes o senhor teve contato com o senhor Paulo Roxo e Valério
Neves?
Interrogado: Com o  Paulo  Roxo,  se  eu  não  me engano,  duas  vezes,  e  eu  devo  ter
mantido contato telefônico com ele. A primeira vez foi essa com o Ricardo, a segunda
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vez,  se  eu  não  me  engano,  foi  em agosto,  que  ele  levou  lá  os  recibos  da  primeira
contribuição e me passou informações da segunda tranche.
(...)”
(Interrogatório WALMIR PINHEIRO SANTANA – evento 439)

RICARDO PESSOA, ao ser interrogado, confirma o conhecimento que WALMIR

tinha de que os valores que seriam pagos aos partidos tinham relação com as CPIs, dizendo que

WALMIR sempre estava ao seu lado:

“(...)
Juiz Federal: Qual foi o papel do senhor Walmir Santana nesse...
Interrogado: O Walmir, Excelência, o Walmir, o senhor sabe, é o meu financeiro. Depois
que eu acertei as bases das 6 parcelas, eu chamei o Walmir, apresentei ele ao Roxo e ao
Valério,  ele  falou:  “Pegue as contas que têm que ser pagas para  os partidos pravocê
providenciar o pagamento.” Foi isso que aconteceu. E o Walmir deve ter cumprido isso
porque cumpriu, pagou.
(…)
Juiz Federal: E com o senhor Walmir?
Interrogado: Como Walmir estava sempre comigo, o Walmir sabia que eu estava sendo
protegido por esse dinheiro.
(...)”

Ressalte-se  que  o  Requerimento  nº  870/14  da  CPMI,  que  tinha  por

objetivo  a  convocação,  dentre  outros,  dos  executivos  RICARDO  PESSOA  e  WALMIR

SANTANA da UTC, não foi apreciado88. 

Assim, como pessoa de confiança de RICARDO PESSOA, e por também ter

interesse direto na proteção que fora negociada, WALMIR PINHEIRO participou ativamente

do oferecimento e promessa de vantagem indevida a GIM ARGELLO.

Nestes termos, restou comprovado que RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO,

em concurso de pessoas, incorreram por 1 (uma) vez na prática do delito do previsto no art. 333

c/c parágrafo único Código Penal. 

Por sua vez, agindo dolosamente, GIM ARGELLO, PAULO ROXO, VALÉRIO NEVES e

JORGE ARGELLO JR., com auxílio de LEO PINHEIRO e JULIO CAMARGO, incorreram, por 1 (uma vez)

vez, na prática do delito previsto no art. 317, §1º, combinado com o art. 29, todos do Código Penal.

88 Evento 2, OUT35.
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C.2.2.2.5 Dos atos de corrupção passiva: Núcleo Andrade Gutierrez

Como exposto no item  C.3.2.2.1,  OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO intermediou

um primeiro contato entre GIM ARGELLO e LÉO PINHEIRO, o que facilitou a primeira reunião entre

eles no início de abril de 2014.

Como demonstrado acima, foi marcado um almoço na residência do sogro de

JORGE ARGELLO JR., em que estiveram presentes representantes de empreiteiras e, inclusive, dois

executivos da Andrade Gutierrez indicados por OTÁVIO. Nesse encontro foi explicitado por GIM

ARGELLO com seria o funcionamento das CPIs:

“(…)

Juiz Federal: Durante esse ano de 2014, após a constituição da CPMI ou da CPI, o senhor
teve contatos pessoais com o senhor José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro?
Interrogado: O senhor perguntou depois de 2014?
Juiz Federal: Não, em 2014.
Interrogado: Tive sim, senhor, tive contato com ele sim, senhor, eu queria colocar para o
senhor na ordem direitinho como aconteceu.
Juiz Federal: Certo.
Interrogado: Me ligou num dia de semana, numa quarta ou quinta-feira, o Otávio, que é 
quem  eu  conhecia  desse  povo  todo.  Eu  não  conhecia  nenhum,  excelência,  eu  não
conhecia ninguém, ninguém, eu fui senador 7 anos, eu nunca conheci desse pessoal da
lavajato  todo,  todos,  o  senhor  tem  mais  de  70  delações,  pergunte  pra  todos  eles,
excelência, pra todos, eles não podem mentir para o senhor, se algum deles me conhecia,
ninguém, nem Alberto Youssef, nem Paulo Roberto Costa, nenhum deles. Eu nunca tive
contato com nenhum, nem doleiro,nem operador financeiro, ninguém desse pessoal que
o senhor conhece,  eu tenho é tudo na cabeça,  eu sei  que o senhor  guarda tudo na
cabeça, o senhor nunca escutou meu nome, excelência, essas listas que eles apresentaram
eu nunca participei. Deixa eu voltar então…
Juiz Federal: Isso,  do Otávio Andrade, o senhor disse que entrou em contato com o
senhor.
Interrogado: Entrou em contato comigo pedindo que eu recebesse um diretor dele de
Brasília, por que eles queriam falar sobre CPMI. Eu falei: “é pra me receber, porque vai
ser  instalada,  você  vai  estar  na  CPMI,  eles  queriam  entender  como  é  que  é  o
funcionamento, você podia receber, eu não posso estar aí, você podia receber?”. “Eu
estou começando no ritmo aqui, mas quando é que é, hoje?”. “Não, pode ser sábado,
por que eles vão estar aí sábado?”. Eu falei “pode, sábado é um dia complicado,
pode sim, senhor, pode ser sábado”. Eu conhecia o Otávio de Brasília, ele já morou em
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Brasília, aí eu falei: “pode ser sim”. “Tá bem” e fiquei aguardando. Quando foi sábado de
manhã ele falou “Gim, eles vão chegar aí perto da hora do almoço”, eu falei: “eu tenho
uma almoço hoje na casa do sogro”, que hoje é sogro do meu filho, do Jorge. Eu falei:
“pode  ser”,  “olha,  eu  vou  estar  lá  porque  ele  tem  uma  doença,  que  é  uma  doença
chamada ELA, e a gente não desmarca porque ele fica ansioso esperando, ele fica em
cima de uma cama, fica...”, então marcamos lá, a família estava lá, eu marquei com eles lá,
na mesa do lado de fora, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou, o Flávio, chegou um
outro rapaz que estava com eles, tem até o nome dele aqui também, é Gustavo, chegou o
Cláudio Melo, chegou o Roberto Zardi e o Léo Pinheiro. Nessa reunião, chegaram lá, e
euchamei o Vital, como falou que era a CPMI eu chamei, eu chamei o senador Vital do
Rego. Aí chegamos lá “como é que vai ser a CPI?”. “A nossa ideia é fazer uma CPI, apurar
esse negócio de Pasadena”, porque falava muito era em Pasadena, apurar esse assunto de
Pasadena,  &quot;nós  vamos  apurar,  vamos  fazer  e  tal”.  “Mas,  e  os  empresários,  vão
prejudicar?”.  “Não,  a  nossa  ideia  não  é  prejudicar  empresário  não,  não  temos  ideia
nenhuma, não tem esse perfil de querer prejudicar empresário não”. “Ah, tá bom, tá, vai
ser como?”.
“Não,  nós  vamos,  a  CPI  as  pessoas  apresentam os  requerimentos,  porque  tem  uma
disputa de apresentar requerimento, eu queria que o senhor...”, as pessoas apresentam
primeiro, muitos, as bancadas, os deputados, porque têm a preferência no falar quando
for interrogar a pessoa que foi lá, então “ah, então, como é que vai ser?”. “Não, eu vou
fazer, vai ser assim, não tem essa intenção”. “Ah, tá bom, tá bom, tá muito bem”. Então foi
assim, sentou eu e o Vital e os cinco assim conversamos, não gastou meia hora. “Tá bom”,
foi embora, “tchau, tchau”.(...)”
(Interrogatório GIM ARGELLO – evento 444)

Posteriormente,  no  dia  10/06/2014  (terça-feira),  LEO PINHEIRO,  que  já  estava

articulado com GIM ARGELLO e em auxílio a este, encaminha mensagem para OTAVIO MARQUES e

sugere uma reunião com o então Senador, alcunhado de Alcoólico, para a quinta-feira daquela

semana:

 164/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Após a confirmação de OTAVIO MARQUES, no dia 12 de junho de 2014 (quinta-

feira), GIM ARGELLO89, acompanhado de VITAL DO REGO90 91, embarcou em voo da GOL de Brasília

para  São Paulo/SP,  e,  efetivamente  se  encontrou  com LEO PINHEIRO e  OTAVIO MARQUES no

apartamento deste, situado na Rua Afonso Braz, no Bairro Vila da Conceição.92

Em depoimento judicial, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO (evento 229) confirmou

que essa reunião foi realizado dia 12/06/2014 e contou com a presença de LÉO PINHEIRO, GIM

ARGELLO e VITAL DO RÊGO:

“(...)
Ministério Público Federal:- No celular de Léo Pinheiro, apreendido por força de decisão
do Juízo, foi apreendido, foi colhido um fluxo de mensagens entre ele e o senhor, e nessa
mensagem tem menção a denominada pessoa chamada de Alcoólico. Quem seria
alcoólico?
Depoente:-É. Eu tomei conhecimento vendo, foi com meu telefone, mas eu não me
lembrava dessa expressão. Mas tomei conhecimento do texto. Isto se referia a Gim
Argello, mas eu na época nunca havia me referido a Gim Argello como Alcoólico,
quer dizer, era Gim com alcoólico né? Eu inclusive estranhei a colocação porque não era
comum esse tratamento, não comigo pelo menos. Nunca foi tratado isso dessa forma,
com essa expressão comigo.
Ministério  Público  Federal:-  Na  mensagem  o  Senhor  Léo  Pinheiro  fala  o  seguinte:
“Podemos falar com o Alcoólico na quinta também”? Aí o senhor responde: “Não
entendi”.  Aí o Léo Pinheiro responde: “Já falamos é o G.” Aí o senhor responde:
“ok”. “Já falamos, é o G”. Significa que ele estava tentando traduzir que seria Gim
Argello.
Depoente:-Com certeza porque eu não entendi mesmo. Não entendi que seria Gim
Argello. Do que é que ele tava falando.
Ministério  Público Federal:-  Essa  reunião supostamente  teria  ocorrido no dia  12 de
junho de 2014.
Depoente:-Certo.
Ministério Público Federal:- Esse encontro efetivamente ocorreu?
Depoente:-Ocorreu na minha casa
Ministério Público Federal:- Na sua casa?

89 Evento 2, OUT20.
90  Evento 2,OUT37.
91  Com intuito de apenas corroborar as declarações de OTAVIO MARQUES, em consulta ao Portal da Transparência do Senado Federal

verificou-se que o então Senador VITAL DO REGO emitiu a passagem pela companhia aérea GOL no trecho Brasília/SP/Brasília para
o dia 12/06/2014, identificada pelo localizador YFQK6G. 

Informações  disponíveis  no  site  “http://www6g.senado.gov.br/transparencia/sen/4645/ceaps/8/detalhe/?
mesAno=06/2014#conteudo_transparencia”

92  Evento 2, OUT64_Relatório de informação nº 112/2016 elaborado pela Assessoria de Pesquisa e Análise indica que a partir dos
registros das Estações Rádio Base (ERBs), no dia 12/06/2014, GIM ARGELLO esteve em São Paulo e neste dia, o sinal de seu celular
estavam registrando as proximidades do apartamento de OTÁVIO MARQUES.
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Depoente:-Em São Paulo.
Ministério Público Federal:- Quem se fez presente nesse encontro?
Depoente:-Naturalmente eu recebi o Léo Pinheiro, tava presente. Os senadores Gim
Argello e Vital do Rego.

O acusado GIM ARGELLO também confirmou que esteve na casa de OTÁVIO, em

São Paulo, acompanhado de Vital do Rêgo. GIM relatou, ainda, que solicitou a OTÁVIO contribuição

para sua campanha eleitoral nessa reunião (interrogatório – evento 444):

“(...)

Interrogado: Entrou em contato comigo pedindo que eu recebesse um diretor dele de
Brasília, por que eles queriam falar sobre CPMI. Eu falei: “é pra me receber, porque vai
ser  instalada,  você  vai  estar  na  CPMI,  eles  queriam  entender  como  é  que  é  o
funcionamento, você podia receber, eu não posso estar aí, você podia receber?”. “Eu
estou começando no ritmo aqui, mas quando é que é, hoje?”. “Não, pode ser sábado,
por que eles vão estar aí sábado?”. Eu falei “pode, sábado é um dia complicado,
pode sim, senhor, pode ser sábado”. Eu conhecia o Otávio de Brasília, ele já morou em
Brasília, aí eu falei: “pode ser sim”. “Tá bem” e fiquei aguardando. Quando foi sábado de
manhã ele falou “Gim, eles vão chegar aí perto da hora do almoço”, eu falei: “eu tenho
uma almoço hoje na casa do sogro”, que hoje é sogro do meu filho, do Jorge. Eu falei:
“pode  ser”,  “olha,  eu  vou  estar  lá  porque  ele  tem  uma  doença,  que  é  uma  doença
chamada ELA, e a gente não desmarca porque ele fica ansioso esperando, ele fica em
cima de uma cama, fica...”, então marcamos lá, a família estava lá, eu marquei com eles lá,
na mesa do lado de fora, eu lembro como se fosse hoje. Ele chegou, o Flávio, chegou um
outro rapaz que estava com eles, tem até o nome dele aqui também, é Gustavo, chegou o
Cláudio Melo, chegou o Roberto Zardi e o Léo Pinheiro. Nessa reunião, chegaram lá, e
euchamei o Vital, como falou que era a CPMI eu chamei, eu chamei o senador Vital do
Rego. Aí chegamos lá “como é que vai ser a CPI?”. “A nossa ideia é fazer uma CPI, apurar
esse negócio de Pasadena”, porque falava muito era em Pasadena, apurar esse assunto de
Pasadena,  &quot;nós  vamos  apurar,  vamos  fazer  e  tal”.  “Mas,  e  os  empresários,  vão
prejudicar?”.  “Não,  a  nossa  ideia  não  é  prejudicar  empresário  não,  não  temos  ideia
nenhuma, não tem esse perfil de querer prejudicar empresário não”. “Ah, tá bom, tá, vai
ser como?”. “Não, nós vamos, a CPI as pessoas apresentam os requerimentos, porque tem
uma  disputa  de  apresentar  requerimento,  eu  queria  que  o  senhor...”,  as  pessoas
apresentam primeiro, muitos, as bancadas, os deputados, porque têm a preferência no
falar quando for interrogar a pessoa que foi lá, então “ah, então, como é que vai ser?”.
“Não, eu vou fazer, vai ser assim, não tem essa intenção”. “Ah, tá bom, tá bom, tá muito
bem”. Então foi assim, sentou eu e o Vital e os cinco assim conversamos, não gastou meia
hora. “Tá bom”, foi embora, “tchau, tchau”. Passados uns 2, 3 dias, me liga o Otávio de
novo perguntando se eu podia ir à São Paulo. Eu falei “Otávio, quando?”. “É, Gim,
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eu estou com a agenda, estou indo ao Rio, estou indo não sei aonde...”, que ele
sempre viajava muito, “podia ser sábado, você podia vir com o Vital?”, o Otávio. Eu
falei “Otávio, sábado de novo, rapaz?”. “É Gim, é porque eu estou com a minha vida,
eu vou viajar”, eu acho que ele ia viajar para o exterior, tinha algum compromisso
que não podia. Aí eu conversei com o Vital, eu na expectativa, “o Gim, você tinha
expectativa, você foi pra São Paulo com qual expectativa?”. Excelência eu não vim
aqui  pra  mentir  não,  senhor,  eu  fui  na  expectativa  até  de  pedir  a  ele  doação
eleitoral,  eu fui  com essa expectativa,  por  que ele era o  presidente da Andrade
Gutierrez, era meu amigo. Aí tá bom, eu falei que podia ir, fui, fui pra lá com o Vital,
fui na casa dele. Cheguei na casa dele estava o Léo Pinheiro, no apartamento dele,
ele mora ali na, na... nunca tinha ido lá não, senhor, na Vila Nova Conceição, em São
Paulo, é o nome do bairro. Paramos lá, conversamos, também foi uma reunião que
foi mais ou menos uma hora, “olha, o que você está pensando da CPI, vocês estão
imaginando o que?”.  Aí  o  Vital  falou “não,  está  todo mundo recebendo,  vamos
receber os requerimentos, vamos ver, vamos analisar, esse negócio de Pasadena está
errado, o Ministério Público da União disse que realmente está errado, e nós vamos
avaliar o que estiver errado meu amigo, não tem perdão”, foi até a expressão que eu
usei. “Ah, tá bom, vamos avaliar então, vamos ver, e você vai ser candidato a que?”,
eu falei “eu vou ser candidato a senador, eu estou na chapa lá”. “Ah, você não está
com o PT?”, eu falei “não, eu não estou com o PT, o PT só faz trair, não estou com o
PT, eu estou com a candidatura, eu estou apoiando o Arruda pra governador”. “Ah,
é assim, assim, tal e tal, tá bom, tá muito bem, você está imaginando quanto?”. Eu
falei “eu não estou imaginando a campanha pra governador”. O Vital era candidato
também a governador, aí eu falei “a campanha de governador de Brasília não sei
quanto vai  ficar”,  acho que uns 30 milhões,  foi  esse número que eu vi  até que
surgiu, não saiu da minha boca, aí eu falei “puxa, pode até ser”, foi o que eu falei,
excelência. “Tá bem, então tá bom, vai ser assim, a CPI vai ser assim, tá?”. “Tá bom,
tchau”. “Tchau”, fui embora.
Juiz Federal: Quem estava nessa reunião era o Otávio, Léo Pinheiro e quem mais?
Interrogado: Otávio, Léo Pinheiro, Vital e eu, os quatro. “Está bem, se puder dar
uma ajuda...”, eu pedi ao Otávio. “Otávio, se você puder dar uma ajuda de doação
eleitoral”. “Ah, tá bom, eu vou avaliar”.

O acusado LÉO PINHEIRO, corroborando as demais provas, também confirmou

ter participado da reunião na residência de OTÁVIO, em São Paulo. Segundo ele, GIM ARGELLO e

Vital do Rêgo somente solicitaram apoio nesse encontro (interrogatório – evento 447): 

“(...)

Juiz Federal: Os dois senadores estavam juntos todo tempo? Foi uma conversa comum
entre o senhor e os dois?
Interrogado: Entre eu e os dois, exatamente Excelência.
Juiz Federal: Tá 
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Interrogado:  Bom,  eles  estavam  bastante  chateados  dizendo  que  nós  não  tínhamos
cumprido o compromisso de alguém nosso a Recife para tratar de assuntos e que a partir
daquele instante estariam encerradas as reuniões conosco e que a OAS ia ter que se virar
do  jeito  dela  porque  não  teria  nenhum suporte  deles.  Eu  disse,  “olha  o  senhor  me
desculpe, eu tava vindo, se não me falha a memória, do exterior ou de algum outro lugar,
olha eu não vou saber o que que está acontecendo, uma empresa, eu não vou saber de
todo o que acontece, foi dada a orientação, alguma coisa deve ter ocorrido. Saí desse
encontro,  procurei  saber o que tinha ocorrido e realmente houve um desencontro da
pessoa nossa que ia ter essa reunião e eu fiquei preocupado, e ai passei uma mensagem
para o Otávio Azevedo dizendo a ele, como o Otávio que tinha me apresentado e
como eu sabia que o Otávio tinha uma relação com o senador Gim anterior,  eu
expus para o Otávio a minha preocupação com o corrido, coisa desagradável que
realmente poderia nos criar alguns problemas. O Otávio ligou pra mim marcando
um  encontro  na  residência  dele  em  seguida,  onde  estavam  presentes  os  dois
senadores, o senador Gim e o senador Vital do Rego. Nesse período, nesse intervalo
entre a minha conversa com o Otávio e essa reunião o nosso pessoal já tinha tido
contato com o tal  advogado deles  lá  de Recife e o assunto já  ia  começar  a  ser
operacionalizado. Então, não houve nem discussão sobre esse tema nesse contro.
Foi um encontro cordial, onde ele disse que “vou precisar de um apoio e tal”. Essa
conversa  foi  encerrada.  Tiveram  mais  algumas  outras  reuniões  com  a  presença  do
senador Gim e do senador Vital do Rego, quando eles me pediram, me relataram, queria
saber de pessoas que estavam sendo convocada para depor, quem era, quem não era, eu
disse “olha, eu não tenho esse nível de conhecimento da operação da Petrobras, eu não
conheço, isso tá fóra da minha alçada de atuação, eu não sei”. E eles tinham me falado,
durante  essa  conversa  me  falaram  do  Júlio  Camargo.  Eu  disse,  “olha  o  Julio
Camargo  eu  conheço  ele,  tenho  relações  com  ele  e  o  Julio  tem  um  amplo
conhecimento da Petrobras, como é que funciona, os organogramas, como é que
funciona, eu acho que el pode contribuir muito mais do que eu no sentido de estar
explicando a função de cada uma dessa pessoa”. E eram muitas pessoas, e assim eu
o fiz. “Se o senhor me permitir, eu posso trazer o Julio em uma próxima reunião e
ele pode explicar”. E eu não sei quantas reuniões depois o Julio teve com eles não
com  a  minha  presença. Um  outro  fato  também  importante  de  eu  colocar  aqui,
Excelência,  foi  quando  em  uma  dessas  reuniões  houve  uma  colocação  muito
desagradável sobre o Ricardo Pessoa. Uma colocação muito dura, muito, ferindo até a
honra do Ricardo e tal. Eu intervi, porque eu disse “o Ricardo eu conheço, fomos colegas
de faculdade, trabalhamos juntos, eu acho que está tendo algum equívoco. O ricardo é
um homem sério, direito, não acho correto que os senhores estão fazendo com ele”. Eu
disse, “posso trazer o Ricardo aqui, eu faço pela relação que eu tenho com ele, porque eu
acho que é uma injustiça o que está sendo feito agora”. Eu não sabia qual era o problema.
Então eu levei  o Ricardo para uma reunião na casa do senador  Gim Argello  e nessa
reunião, o Ricardo e o senador foram para um outro local da casa, não sei o que trataram,
eu vi no depoimento do senador Gim que tinha havido alguma coisa do passado mas isso
não tomei conhecimento e também sei, doravante como ficou a relação de Ricardo com
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eles, pelo menos não foi mais tratado comigo sobre isso.
(...)”

OTÁVIO  afirmou  em  depoimento  (evento  229)  que  o  assunto  tratado  nessa

reunião era uma contribuição eleitoral que estava se pretendendo para um grupo de políticos, já

que era um ano de eleições e, que num primeiro momento, não foi tratado do tema CPI. OTÁVIO

afirma que o desdobramento dessa reunião foi  o almoço realizado na residência do sogro de

JORGE  ARGELLO  JR.,  no  qual  OTÁVIO  teria  solicitado  a  dois  executivos  da  ANDRADE  que

comparecessem nesse encontro:

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. E qual foi o assunto tratado nesse encontro?
Depoente:-O  assunto  tratado  foi  em  relação  a  uma  contribuição  que  estava  se
pretendendo de um grupo de políticos que não houve a explicitação de que grupo seria,
mas a contribuição para um grupo político porque era véspera de eleições né? Em junho
né? Então, aquele ano era um ano de eleição, 2014, mas como não foi explicitado eu não
fiquei sabendo em nenhum momento qual, pra quem, quem era o grupo, como era essas
estruturas dessa contribuição.
Ministério Público Federal:- E você sabia que Gim Argello tinha, trabalhava na CPI da
Petrobras que estava confinado na Câmara?
Depoente:-Sabia. Sabia, naturalmente. Sabia.
Ministério Público Federal:- E...
Depoente:-Sabia que o Vital do Rego era o presidente da Comissão.
Ministério Público Federal:- E essa contribuição para esse grupo político tinha alguma
correlação em relação à essa CPI da Petrobras?
Depoente:-Olha, não houve nenhuma explicitação nesta reunião sobre se era algum tipo
de compensação, se era uma proteção como qualquer coisa,  não foi explicitado nada
sobre esse tema na minha casa.  Foi  explicitado que eles pretendiam fazer um grupo,
juntar um conjunto de contribuições de 30 milhões de reais para montar uma estrutura
de apoio de vários políticos, através de doações eleitorais.
Ministério Público Federal:- A Andrade Gutierrez tinha o costume de receber senadores,
o senhor tinha o costume de receber senadores na sua residência?
Depoente:-Não.  Não  tinha  costume,  mas  eu  já  conhecia  o  senador  Gim  Argello
pessoalmente  há  vários  anos  antes  e  antes  dele  ser  senador,  ele  tem relações  muito
próximas com amigos de Brasília que eu conhecia também. Eu morei em Brasília também
quando trabalhava no setor público no início da década de 90,  então,  eu o conheci.
Nunca tivemos nenhum tipo de tratativa,  nem de apoio financeiro,  nem de transação
comercial, até que, nem de apoio político, até que ele como Senador, e já o conhecia,
passamos a ter então uma relação de apoio político em época eleitoral. Foi, era o único,
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mas porque o Gim foi na minha casa também. Porque nós tínhamos uma relação pessoal,
não de intimidade, eu não conheço a família dele, ele não conhece a minha também. Não
era de intimidade, mas de conhecimento social, vamos dizer.
Ministério Público Federal:- O depoimento que o senhor prestou com o do Doutor
Andrei...
Depoente:-Sim. …
Ministério  Público  Federal:- Em  São  Paulo,  o  senhor  disse  o  seguinte:  “Que,
questionado qual era o interesse desse grupo, o depoente afirma que na reunião
não ficou explícito qual era a finalidade de tal grupo, mas era implícito que estava
vinculado com o desenvolvimento do trabalho da CPI da Petrobras”?
Depoente:-Sim. E era explícito, era implícito porque não foi dito. Não, não foi explícito,
mas quando a reunião foi marcada já havia uma expectativa do próprio Léo de que
essa conversa iria, poderia ser relativa ao tema da CPI. A CPI tinha sido instalada,
acho que em 28 de maio. Então assim, tinha uns 15 dias que CPI tinha sido instalada.
Então, poderia se tratar de assuntos da CPI. Agora de fato não foi tratado assunto
da CPI. Mas tava lá o presidente e o vice-presidente da CPI, tava na minha casa né? E aí
houve desdobramentos porque de lá se combinou ter um novo encontro, que aconteceu
em Brasília, não sei precisar exatamente a data, onde houve um almoço no fim de semana
e que eu não fui e pedi para dois executivos da Andrade Gutierrez que comparecessem.
Pedi ao Flávio que pediu por sua vez ao Gustavo Barreto pra ir junto com ele.
Ministério Público Federal:- Flávio, quem seria Flávio?
Depoente:-Flávio Machado.
(...)”

Segundo a testemunha e colaborador FLÁVIO GOMES MACHADO (evento 234),

no almoço realizado na residência de JORGE ARGELLO JR., em Brasília, foi colocado de uma forma

muito superficial o assunto da CPI, momento em que foi exposta certa preocupação quanto aos

movimentos  que  Comissão  poderia  trazer.  Para  ele,  nessa  reunião GIM ARGELLO deixou claro

somente que se os executivos das empreiteiras tivessem alguma dificuldade e quisessem conversar

a  respeito,  ele  estaria  à  disposição.  No  mesmo sentido,  foram as  declarações  da  testemunha

GUSTAVO BARRETO, que acompanhou FLÁVIO MACHADO naquela ocasião:

“(...)
Depoente: Contatos sim pela relação de... como executivo, né.
Ministério Público Federal: O senhor Otávio, em meados de março, abril, meados de
2014 ali, no segundo semestre, entre o primeiro e o segundo semestre, no meio dos dois,
ele te pediu em algum momento para comparecer a algum tipo de evento na casa do
senhor Gim Argello?
Depoente: Na casa do, do… 
Ministério Público Federal: Do então senador Gim Argello.
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Depoente:  Não, não foi na casa dele, foi numa casa de... se eu não estou enganado, a
casa do sogro do filho dele, se eu não estou enganado.
Ministério Público Federal: Do sogro?
Depoente: É, exato, foi um almoço que ele me pediu que eu comparecesse, porque ele
não poderia comparecer por motivos pessoais, e coincidentemente era um período, uma
semana que eu estava no Brasil, que eu já estava cuidando da área internacional, mas eu
achei por bem me fazer acompanhar do Gustavo Barreto, que é quem tinha assumido,
que era um executivo que trabalhou comigo dez anos e que tinha assumido essa função
na empresa, então eu o convidei para ir comigo.
Ministério Público Federal: Esse almoço então foi realizado na casa do sogro do filho do
senhor Jorge Argello?
Depoente: Exatamente, exatamente.
Ministério Público Federal: Qual o tema que foi tratado nesse almoço?
Depoente: Logicamente  quando o Otávio  me solicitou que eu  comparecesse,  deduzi
logicamente que poderia ser alguma coisa com relação ao processo em curso, que era a
CPI, mas nós chegamos, eu lembro bem que foi um final de semana, se eu não estou
enganado,  eu lembro desse sábado ou domingo,  foi  um final  de semana,  e foi  uma
conversa no início muito amena, o senador à época, o senador estava presente à
época com os familiares,  foi  uma conversa muito descontraída,  foram chegando
alguns outros representantes de outras empresas, mas nada de muito concreto. Na
sequência, chegou o também senador à época Vital do Rego, que era o presidente
da CPI,  e também continuou com amenidades e tal,  em um determinado momento,
quando já sentados na mesa de almoço, já sem a presença de familiares, vamos dizer, do
senador à época,  foi colocado de uma forma muito superficial diga-se… podemos
falar dessa forma, que existia uma preocupação com relação à CPI que estava sendo,
que tinha acabado de ser instaurada, e que... tinha uma preocupação de como seria
o comportamento, mas que os próximos passos seriam... uma coisa muito, muito
superficial, não se falou mais nada, continuou com conversa amena, sem maiores
detalhes.
Ministério Público Federal: Tá, mais o ... se falou, então, do andamento da CPI?
Depoente: Não, não, não diretamente do andamento, da preocupação que poderia
advir, vamos dizer, de movimentos de uma CPI, se não tivesse bem controlada, bem
organizada, essa coisa toda, e de qualquer forma ficou por aí, nada mais foi tratado
sobre o assunto.
Ministério Público Federal: Quem estava nessa reunião, além do senhor Gim Argello e
do então senador Vital do Rego?
Depoente: Se eu não estou enganado, quer dizer, os parentes do, do...
Ministério Público Federal: Especificamente no almoço.
Depoente: Nessa mesa?
Ministério Público Federal: Nessa mesa.
Depoente: Eu  me  lembro  de  um  representante  da  Odebrecht,  me  lembro  do
representante da OAS, Doutor Léo Pinheiro, acho que Roberto Zardi estava também,
da Odebrecht era o Cláudio Melo, Gustavo, eu... eu tenho lembrança desses, porque
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realmente foi um momento muito.. ponto fora da curva do meu dia a dia, então foi
uma coisa que realmente eu não... e como foi um assunto muito muito genérico que
foi tratado, então não... tanto é que depois deste almoço eu nunca mais tratei do
assunto.
Ministério Público Federal: O senhor falou que foi exposta uma preocupação com o
rumo da CPI.
Depoente: Não, não especificamente rumo, porque a CPI,  a partir  do momento da
instauração de qualquer CPI tem procedimentos normais, que vão... vai começar, vai ser
instaurada,  aquela  coisa  toda,  mas  não  se  falou em momento  algum convocação  de
executivo, de empresa, absolutamente nada foi tratado, simplesmente se colocou de uma
forma o seguinte, “Caso vocês tenham alguma dificuldade e quiserem conversar a
respeito, estou à disposição”.
(...)”
(Depoimento FLÁVIO GOMES MACHADO – evento 234)

“(…)
Ministério Público Federal: E que tipo de assunto foi tratado nesse almoço?
Depoente:  No início,  como parecia ser  um almoço social,  eu (ininteligível),  inclusive a
família estava lá presente participando da conversa. Em algum momento, antes de iniciar
o almoço, o próprio senador Gim comunicou que o senador Vital chegaria também pra
esse  almoço,  estaria  chegando de  viagem e  que participaria  do  almoço;  quando ele
chegou acompanhado da esposa e de um assessor, nos foi apresentado, “Olha, senador,
aqui temos outros convidados”, ele demonstrou uma certa surpresa da presença ali dos
outros, mas cumprimentamos e ficamos conversando amenidades até a hora em que foi
servido o almoço,  nós ficamos em uma mesa sem a participação das senhoras e das
crianças.
Ministério Público Federal: E o que foi tratado nesse momento?
Depoente: Então,  aí  no  decorrer  do  almoço  começou a  se  falar  um pouco  sobre  a
questão da CPI. O senador Gim comentou sobre a instalação, eu não tenho a precisão se
ela já estava instalada, recém instalada ou se seria instalada, isso eu não consigo precisar,
mas ele falou sobre a perspectiva de funcionamento dessa CPI, considerando que era um
ano eleitoral, enfim, um pouco sobre a dinâmica dos trabalhos, falando daquele rito de
audiências públicas, considerando o calendário eleitoral, enfim, qual deveria ser o time de
funcionamento  da  CPI  e,  eventualmente,  os  empreiteiros  estarem  ali,  que  isso  seria,
vamos dizer, um evento que causasse um pouco de impacto na atividade das empresas.
Ministério Público Federal: No depoimento que você prestou ao MPF, o senhor disse
que  Gim  manifestou  que  estava  preocupado  com  o  empresariado  e  se  colocou  à
disposição até mesmo por estar no comando da CPI, deixando no ar que poderia ajudar.
Depoente: É,  no  fundo,  tudo  isso  que  eu  estou  relatando,  não  foi  um  momento
específico, foi no decorrer do almoço, uma impressão que eu fiquei, porque ao passo em
que ele fala da comissão, ele de fato falou “Olha, eu estou à disposição, se precisar de
alguma coisa...”, nesse sentido.
(...)”
(Depoimento GUSTAVO XAVIER BARRETO – evento 234)
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Há uma imprecisão de datas. As provas colhidas durante a instrução demonstram

que esse almoço mencionado por OTÁVIO teria sido realizado logo no início de abril, antes mesmo

de serem instaladas as comissões parlamentares de inquérito. 

De todo modo, mais especificamente em 25/06/2014,  às 2:00 horas,   OTÁVIO

MARQUES encaminhou mensagem de texto para o acusado GIM ARGELLO nos seguintes termos:

“Prezado Senador, tentei falar com o Sr hoje durante o dia e não foi possível. Estarei em Brasília

amanha e gostaria de falar com o Sr e com o nobre colega com quem estivemos a poucos dias. Por

favor me diga se será possível. Tavico93.”

Ao ser questionado sobre essa mensagem, OTÁVIO disse que a enviou a GIM

ARGELLO pois tomou a decisão de que não participaria da arrecadação que o ex-senador estava

pretendendo fazer e queria comunicá-lo sobre essa decisão (evento 229):

“(…)

Ministério Público Federal:- No dia 25 de Junho 2014, às 2:00 horas da manhã, você
encaminhou mensagem para o Senhor gim Argello: “Prezado Senador, tentei falar com
o senhor hoje durante o dia e não foi possível, estarei em Brasília amanhã e gostaria
de falar com o senhor e com o nobre colega com quem estivemos a poucos dias. Por
favor me diga se será possível. Tavico”?
Depoente:-Isso.
Ministério Público Federal:- O senhor reconhece a autoria dessa mensagem...
Depoente:-Com certeza.
Ministério Público Federal:- Como sendo do senhor?
Depoente:-Com certeza.
Ministério  Público  Federal:- E  qual  foi  o  contexto  que  você  encaminhou  essa
mensagem?
Depoente:-O contexto  foi  exatamente  fruto desse  encontro que houve nesse  fim de
semana. Eu tomei a decisão de que nos não iríamos participar. Eu queria comunicar a eles,
de  uma  maneira  objetiva  e  explicar  porque  que  nós  não  iríamos  participar.  Nós
acompanhávamos naquela época, o grupo acompanhava o desenvolvimento via mídia,
exclusivamente via mídia, dos impactos do que vinha surgindo e tal, mais uma vez, essa
era uma das poucas formas,  além de fazer levantamento,  mandar fazer levantamento
interno, dentro da construtora pra ver o que estava acontecendo e implicação dentro da
própria construtora. Nós não tínhamos nessa época sequer advogado constituído, para
este assunto de Lava Jato. A construtora não tinha, os advogados foram contratados eu
não sei, quando vocês foram contratados? Não sei, enfim. Foram contratados acho que
final do ano ou começo de 2015, uma coisa assim. Não representava vindo da construtora

93  Evento 2, OUT105 – Mensagem Otávio para GIM, entregue pelo colaborador. 
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uma preocupação, assustadora e tudo, tanto que eu fui  lá pra dizer pra eles,  olha eu
tenho um trabalho aqui de acompanhamento de mídia, tudo indica que a Andrade, por
ter uma posição de ser a 14° em volume lá, que ela não tá nesse rolo aí, nessa confusão,
de modo que se tiver que acontecer alguma coisa com a Andrade na CPI, que aconteça
porque nós não tamos na... não tem sido passado pra mim nenhum tipo de preocupação
em relação ao tema.
(...)”

OTÁVIO, nesse momento, ciente de os valores solicitados serviam para blindar os

trabalhos da CPI's, decidiu por não efetuar o pagamento das contribuições e por isso marcou novo

encontro com GIM ARGELLO para informar sua decisão. 

Já  na  manhã  do  dia  25  de  junho de  2014,  OTAVIO  MARQUES  efetuou  duas

ligações para GIM ARGELLO, às 9:02 e 10:20 hs, para confirmação do encontro, o qual foi realizado

no Congresso Nacional94.

Em seguida, OTAVIO MARQUES convidou GUSTAVO BARRETO e se dirigiram ao

parlamento.

Já no Senado Federal, OTAVIO MARQUES e GUSTAVO BARRETO reuniram-se com

GIM ARGELLO e  VITAL  DO REGO95,  no  gabinete  deste  último.  Na reunião,  OTAVIO MARQUES

comunicou  a  GIM  ARGELLO  que  não  atenderia  a  solicitação  da  vantagem  indevida,  pois  a

ANDRADE GUTIERREZ não se sentia fragilizada, à época, com o andamento da Operação

Lava  Jato.  Para  justificar  seus  argumentos,  OTAVIO  MARQUES  exibiu  a  GIM  ARGELLO

levantamentos internos da ANDRADE GUTIERREZ que indicavam que a empresa tinha poucas

citações vinculadas a Operação Lava Jato na imprensa, o que justificaria o não atendimento

da contribuição especial solicitada pelo parlamentar96. 

94 Evento 2, OUT9.
95  Os fatos envolvendo VITAL DO REGO não são objeto de apuração e denúncia em razão da prerrogativa de foro. Em razão dos

depoimentos prestados pelo colaborador OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO e pela testemunha GUSTAVO BARRETO, o STF enviou a
Curitiba/PR os termos de oitiva para apuração dos fatos relacionados a GIM ARGELLO – PET 5998/DF. - Evento 2, OUT37

96  Em  corroboração  do  depoimento,  o  colaborador  OTAVIO  MARQUES  entregou  ao  MPF  os  relatórios  internos  da  ANDRADE
GUTIERREZ que foram exibidos a GIM ARGELLO para justificar o não atendimento à solicitação de vantagem indevida efetuada pelo
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Essas  informações  foram  confirmadas  a  partir  dos  depoimento  de  OTÁVIO

MARQUES e de GUSTAVO BARRETO:

“(...)
Depoente: (...)Bom, eu fui, chamei o Gustavo Barreto pra ir comigo e por que naquele
dia? Porque no mesmo dia à noite, à tarde eu viajei para Lisboa. Eu viajei pra Lisboa, Foi
dia 25, dia 26 eu amanheci em Lisboa. Acho que eu peguei um voo de 10:00 horas da
noite e eu, tanto de Brasília eu voei para Guarulhos e em Guarulhos eu peguei o voo pra
Lisboa.  Então,  eu  não  queria  retardar  a  resposta  pra  eles.  E  mostrei  o  trabalho  de
acompanhamento  que  a  gente  fazia,  de  mídia  e,  de  março,  desde  quando iniciou  a
operação, acho que 19 de março, até aquela data, junho, e mostrei que não era uma coisa
que realmente  preocupava a construtora  e o  pessoal  da construtora.  Bom,  foi  o  que
fizemos,  comunicamos,  não  houve nenhum tipo de ameaça,  nenhum tipo  de pedido
adicional. Entenderam, acho até que gostaram do relatório, da forma como a gente tava
fazendo,  tanto  que  pediram pro Gustavo depois  para  que o Gustavo pudesse  levar,
apresentar outras cópias. Eu não deixei cópia com eles, mas o Gustavo, posteriormente,
levou cópias sem marca da Andrade Gutierrez, mas que foi pra eles acompanharem. Bom,
eu acabei avançando talvez um pouco mais nas suas perguntas, mas isso foi o que se
passou e nunca mais esse assunto foi tratado. Eu nunca tive contato, além do Léo, com
mais ninguém nesse processo.
Ministério Público Federal:- Ok. Então, o pedido de contribuição que foi feito o senhor,
a Andrade não pagou?
Depoente:-Não.
Ministério Público Federal:- Ok.
Depoente:-O que não quer dizer que a gente não tenha feito apoiamento aos partidos
deles,  que  já  estavam  inclusive  planejados  e  informados  e  que  nós  fizemos  as
contribuições normais, que nós inclusive informamos até no meu próprio depoimento.
(Depoimento OTÁVIO MARQUES – evento 229)

“(...)
Ministério Público Federal: No depoimento que você prestou ao MPF, você falou que
também acompanhou o Otávio Azevedo num encontro com Gim Argello no Congresso
Nacional, posteriormente a esse almoço, poderia me falar um pouco disso?
Depoente:  Pois não. Depois desse almoço, eu creio que uns 15 dias ou mais depois, o
Otávio veio a Brasília e falou “Eu tenho uma audiência agora a tarde com o senador Gim,
vamos comigo?”, eu falei “Ok, vamos”, eu fui acompanhando ele, esse encontro foi com o
senador Gim e com o então senador Vital, no gabinete do senador Vital, e esse encontro
só estavam os dois, eu e o Otávio; neste momento, lá no encontro, já era um período de
campanha  eleitoral,  foi  falado  sobre  o  eventual  apoio  que  a  empresa  daria  para  a
campanha,  não  houve uma ligação  direta  com a  questão  da  CPI,  nesse  contexto  de
conversa  também  se  falou  sobre  a  CPI,  o  Otávio  estava  levando  em  mãos

parlamentar. As cópias fornecidas foram aquelas que GUSTAVO MARQUES posteriormente entregou a GIM ARGELLO no Congresso
Nacional, por duas oportunidades. OUT37.
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acompanhamento de mídia de todas as notícias sobre as empresas construtoras em
relação a essa questão da CPI, e mostrou que a Andrade não teria preocupação, que
ela não era um foco de investigação naquele momento, não faria sentido a Andrade
estar muito preocupada com CPI. O Gim Argello, em algum momento, falou assim
“Otávio, você poderia me colocar eventualmente em contato com outras empresas”,
o Otávio meio que saiu de lado, vamos chamar assim, mostrando que a Andrade não
tinha porque fazer qualquer preocupação maior nesse contexto, e ele disse que na
questão eleitoral já havia uma programação feita  pela empresa para doação aos
partidos, os quais o senador interviesse, independente da CPI.
(...)”
(Depoimento GUSTAVO XAVIER BARRETO – evento 234)

 

GIM ARGELLO confirmou que OTÁVIO não efetuou as doações eleitorais que  o

ex-senador havia pedido (interrogatório – evento 444):

“(...)

Interrogado:   “Está muito bem”. Excelência, na mesma semana, no meio da semana, ele
me ligou dizendo que precisava de uma reunião comigo e com o Vital, eu fiquei até todo
esperançoso  “poxa,  mas  vai  dar  certo”,  “tá  bom”.  Ele  foi,  essa  outra  reunião  foi  no
gabinete do Vital do Rego, chegou lá e falou “Gim, tudo bem?”. “Tudo bom” e tal, como é
que está?”. “Tudo bem” e tal. “Otávio, vai dar certo?”. “Gim, não vai dar certo não, nós já
fizemos a programação, a Andrade Gutierrez já fez a programação, nós estamos ajudando
o PMDB e estamos ajudando o PTB,  não tem como ajudar campanhas regionais,  até
porque já está tudo programado,  não tem espaço mais,  eles  falam muito em espaço
fiscal, não tem mais espaço fiscal. &quot;Tá bom, está bem então, me ajuda!!!”. “Não, não
vai ter jeito não, Gim”. “Tá bom&quot;. &quot;Então, eu vim aqui dizer para você não criar
falsas expectativas e tal&quot;,  ele é muito objetivo com isso. &quot;Está muito bem,
então,  eu  te  agradeço,  tchau”,  “tchau”.  Terminou  com  o  Otávio,  a  participação  dele
comigo foi  essa.  Só  que daí  o  que aconteceu?  Me ligou  o  Léo  Pinheiro  “o  Gim,  eu
precisava estar com você, lembra, eu estive...”, posso?.
(...)”

Apesar  do não atendimento à solicitação da vantagem indevida por parte  de

OTAVIO MARQUES, GIM ARGELLO não pressionou a ANDRADE GUTIERREZ, tampouco apresentou

requerimentos de convocação para OTAVIO MARQUES prestar depoimento na CPI DO SENADO e

na CPI MISTA. Ao contrário, GIM ARGELLO influiu para evitar e, de fato evitou, a convocação de

OTAVIO MARQUES para comparecer nas referidas comissões.

Assim,  restou comprovado que GIM ARGELLO,  com auxílio de LEO PINHEIRO,
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incorreu, por 1 (uma vez) vez, na prática do delito previsto no art. 317, do Código Penal.

C.2.2.2.6 Dos atos de corrupção passiva: Núcleo Engevix

Como demonstrado  alhures,  após  as  primeiras  reuniões  realizadas  entre  LÉO

PINHEIRO, JULIO CAMARGO e GIM ARGELLO, ficou estabelecido que estes executivos deveriam

efetuar  contatos  com  os  demais  empreiteiros,  auxiliando  GIM  ARGELLO  nas  solicitações  de

vantagens indevidas que pretendia obter.

Neste  contexto,  em  meados  de  abril  de  2014,  LÉO  PINHEIRO,  solicitou  um

encontro  e  reuniu-se  com  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO,  no  aeroporto  de  Brasília,  em  uma

lanchonete chamada Viena e, na ocasião trataram do assunto relativo à PETROBRAS e a CPIs da

PETROBRAS. LÉO PINHEIRO informou a JOSÉ ANTUNES que estava preocupado com as empresas

que estavam envolvidas na Operação Lava Jato e que ele estava articulando um grupo de empresas

para  colaborar  na  obstrução  dessas  CPIs,  com  o  objetivo  de  que  os  executivos  não  fossem

convocados para prestar depoimentos:

“(...)
Ministério  Público  Federal: No  depoimento  que o  senhor  prestou  ao  Delegado  de
Polícia, à autoridade policial, na… em abril de 2016 agora, o senhor relatou que teve um
encontro com o Léo Pinheiro em Brasília em meados de 2014. O que foi tratado nesse
encontro?
Depoente:  Bom,  esse  encontro  ocorreu  em meados de  abril  de  2014,  depois  de ter
eclodido  a  Operação  Lava  Jato,  nesse  momento,  Doutor,  eu  era  responsável  pela
concessão e pela construção do aeroporto de Brasília, eu morava lá. O Doutor Léo pediu
um encontro comigo e nós tivemos um encontro lá no aeroporto de Brasília, era
uma lanchonete que tinha antiga chamada Viena, e lá nós nos encontramos, ele
pediu essa conversa comigo lá. 
Ministério Público Federal: E o que foi conversado nesse encontro?
Depoente: Na verdade nós falamos, de... da a minha parte eu tinha alguns assuntos para
ver com ele, na época tínhamos um trabalho conjunto na Costa Rica, onde a Engevix fazia
parte da engenharia, tinha algumas questões lá para tratar, tinha também dos próprios
aeroportos, que eles também, como nós, tinham que entregar nos prazos as concessões
para a copa do mundo, e ele trouxe a questão relativa, os dois assuntos foram eu que
coloquei e ele colocou o assunto relativo à Petrobras e a CPMI da Petrobras.
Ministério Público Federal: E o que é que foi esse assunto, o que ele disse ao senhor?
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Depoente: Ele disse que ele tinha uma preocupação muito grande com as empresas
que  estavam envolvidas  na  Operação  Lavajato  e  que  ele  estava  articulando um
grupo de empresas, que estavam envolvidas na Lavajato, então, ditas na imprensa, e
que ele gostaria de saber se eu gostaria de me informar e saber do interesse que nós
tínhamos em participar de um grupo de empresas que faria colaboração para que
essa  CPMI  fosse  barrada,  de  uma certa  forma e  que  os  executivos  não  fossem
chamados a prestar depoimento.
Ministério Público Federal: Ok.  Que grupo de empresas era esse, ele falou alguns
nomes?
Depoente: Falou os nomes, citou a própria empresa dele, além da OAS, citou a Toyo
Setal, citou a UTC, citou a Camargo Correa, Andrade Gutierrez, a Odebrecht, não sei
se  a  Galvão  ou  a  Queiroz  Galvão,  mas  uma  dessas  aí.  E  que  nós  estaríamos
convidados a fazer parte desse grupo.
Ministério Público Federal:-  Em que consistia essa colaboração, para quem seria feita
essa colaboração e por qual motivo?
Depoente:-A ideia colocada foi que essa... seria paga uma quantia em dinheiro de
alguma maneira,  sob a coordenação do ex-senador Gim Argello,  e  que ele teria
conversado já com o Dr. Gim Argello, Senador Gim Argello, no sentido de que com
base nessa colaboração as empresas ou não fossem chamadas ou os executivos não
participassem dessa CPMI, como era denominada.
Ministério Público Federal:-E qual o valor que ele sugeriu para o senhor?
Depoente:-O valor sugerido para cada empresa era de 5 milhões de reais.
(...)”
(Depoimento JOSÉ ANTUNES SOBRINHO – evento 234)

Ao contrário  do  alegado por  JOSE  ANTUNES,  LÉO PINHEIRO mentiu  em seu

interrogatório (evento 447), ao dizer que no encontro com o executivo da ENGEVIX em Brasília o

assunto  CPI  foi  tratado  de  forma  superficial.  Segundo  LÉO  PINHEIRO,  JOSE  ANTUNES  lhe

perguntou se ele estava preocupado com o assunto CPI,  o acusado respondeu que sim e que

estava tratando pessoalmente desse tema com GIM ARGELLO e Vital  do Rêgo.  LÉO PINHEIRO

afirma que a conversa se encerrou aí sem mais delongas:

“(...)

Juiz  Federal:  Outros  empresários  do  setor  também  foram  ouvidos  e  o  senhor
acompanhou as audiências e declararam que fizeram esses pagamentos, por exemplo, o
senhor Ricardo Pessoa afirmou que pagou R$ 5 milhões, Júlio Camargo cerca de R$ 2
milhões,  era  do seu conhecimento que aos outros também estavam sendo solicitado
essas doações?
Interrogado:  Nenhum dos  empresários  falou comigo a  esse  respeito,  até  porque no
setor,  a  gente  pode  estar  aliado  em  determinados  assuntos  mas  podemos  ser
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concorrentes em outros assuntos
Juiz Federal: Mas nessas conversas comuns o senhor estava presente?
Interrogado:  Não,  não,  com  outras  empresas  não.  Eu  tive  um  contato  próximo  da
inauguração do aeroporto de Brasília com o empresário José Antunes,  que é um dos
acionistas da Engevix. Eu não tinha muita aproximação com o José Antunes. Eu liguei pra
ele, fui eu quem solicitou o encontro. Eu estava no terminal 2 de Brasília e ele estava no
terminal que ia ser inaugurado 24 ou 48 horas depois. O tema que eu fui tratar com ele, é
que naquela época o governo federal queria excluir de futuras licitações e concessões
aeroportuárias  as  empresas  que  tinham ganho  concorrências  anteriores.  A  OAS  fazia
parte de um consórcio junto com IVEPAR, uma empresa Sul-Africana e a própria Infraero,
foi ganhadora do aéroporto de Guarulhos. O grupo da Engevix junto com a empresa...
Juiz Federal: Não, sim sim, mas e daí o que aconteceu?
Interrogado: e, conversamos sobre isso. Ele medisse que não tinha interesse em  futuras,
que já tinhas duas concessões e que já estava dentro da estratégia  de negócio dele.
Então,  não tinha interesse,  não ia entrar  nessa briga pra que a gente adquirisse esse
direito de participar. No final dessa conversa ele me perguntou como estava, se eu estava
preocupado  com o  assunto  da  CPI  da  Petrobras.  Eu  disse,  “é  claro,  eu  estou  muito
preocupado, inclusive não deleguei a ninguém da organização a tratar desse tema, esse
tema  tá  sendo  tratado  por  mim  pessoalmente,  eu  tenho  participado  diretamente,
acompanhado, tenho detalhamento de tudo isso e estou muito preocupado”. Ele me disse
“olha, nós estamos muito preocupados, você tá tratando com quem desse tema?”.  Eu
disse, “olha, eu to tratando com o presidente da CPI e com o vice-presidente da CPI”.
Então ele me relatou nesse dia que, “olha eu to tratando desse tema com o senador
Delcidio do Amaral”. A conversa foi exatamente essa, eu me despedi porque ele estava
num processo de inauguração.
(...)”

No entanto, a versão do interrogado LEO PINHEIRO não se sustenta, pois após o

encontro, JOSÉ ANTUNES repassou, por telefone, a GERSON ALMADA as informações que foram

transmitidas  pelo executivo da  OAS.  GERSON ALMADA,  então,  anotou em uma ata  pessoal  o

recado passado por ANTUNES com os seguintes dizeres97:

97 Documento apreendido na sede da ENGEVIX, em cumprimento a busca e apreensão determinada da 7ª fase da Operação Lava Jato
– autos 5053845680144047000  evento 38, APREENDÃO 11.
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Essa informação foi corroborada a partir dos depoimentos prestados por JOSÉ

ANTUNES (evento 234) e GERSON ALMADA (evento 312):

“(...)
Ministério Público Federal:-Ok. E depois desse encontro...  como é que foi encerrado
esse encontro com o Léo Pinheiro e como é que foi encaminhada essa conversa depois
internamente na Engevix?
Depoente:-Certo.  Bom,  em relação  ao  Léo Pinheiro,  esse  assunto não  fazia  parte  da
minha  área,  mas  como  já  nessa  época  tinha  eclodido  a  Operação  Lavajato  nós  já
estávamos num processo interno de procurar contratos que tivessem irregularidades e
outras situações, na medida de poder limpar a Companhia disso, tanto que nessa época
nós continuamos e culminou em outubro de 2014, que nós trocamos os presidentes de
empresa, então eu falei para o Léo, respondi “Léo, esse não é o assunto que eu cuido,
tá, eu pessoalmente, me espanta uma situação dessas, e... mas eu vou levar o tema
interno lá na Engevix”, já com uma posição minha, que eu deixei para ele apontado que
eu não, nesse momento, numa situação dessas, era quase inviável seguir, isso foi em abril.
Terminou assim a conversa. Internamente eu passei o assunto para o Gerson Almada
e inclusive por sinal essa foi uma questão colocada aqui quando eu fui interrogado,
que foi anotado na agenda dele e o procurador, Dr. Roberson, me fez uma pergunta
quando eu fui interrogado por conta da Pixuleco, e foi dito que esse assunto não era para
ser respondido, porque estava num processo de colaboração, mas então esse foi o fato
que foi anotado, eu passei para o Gerson Almada e passei ao Cristiano Kok com a
opinião minha que nós não devíamos de forma nenhuma nos envolver com isso.
Posteriormente, eu fiquei, adoeci, eu passei...
Ministério Público Federal: Só um segundo, o senhor levou para o Gerson Almada e ele
anotou isso num papel?
Depoente: Anotou  isso  num papel,  anotou  isso  num  papel,  numa  agenda  dele,
depois foi...
Ministério Público Federal: E esse papel foi apreendido na Operação Lavajato?
Depoente:-Foi apreendido na Operação Lavajato.
Ministério Público Federal:-Ok. O senhor se lembra dos dizeres que estavam escritos na
agenda?
Depoente:-Não, não me lembro agora, mas acho que é alguma coisa assim “Antunes,
Léo  Pinheiro,  OAS”,  alguma  coisa  que...  isso  que  me  foi  perguntado  aqui  naquela
ocasião.
(...)”
(Depoimento JOSÉ ANTUNES SOBRINHO – evento 234)
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Ministério Público Federal:-O senhor José Antunes,  ele prestou depoimento aqui na
Justiça no dia 24 de junho, e ele referiu a sua pessoa em algumas oportunidades. Ele
falou, por exemplo, num contexto, que ele recebeu uma solicitação de vantagem indevida
por parte de Gim Argello para que empresários da Engevix não fossem convocados para a
CPI do Senado. Ele falou que repassou esse assunto para o senhor, o senhor confirma?
Depoente:-Eu não sei ao que ele se refere como "repassou".
Ministério Público Federal:-Não, na verdade ele falou que falou...  desculpa, ele falou
com o senhor esse assunto momentaneamente.
Depoente:-É, ele falou sobre esse assunto em duas oportunidades comigo. Uma primeira
no dia 27 de maio, quando eu estava no escritório da Dra. Dora Cavalcante, que estava
nos assessorando juridicamente naquela época, eu estava com o sócio Cristiano Kok, o
Antunes não estava presente, ele, por telefone, falou exatamente essas palavras, que eu
anotei até numa ata pessoal, ata de reunião,  ligou dizendo que a OAS iria coordenar
uma  arrecadação.  Isso  foi  uma  informação  que  ele  me  deu,  ele  não  fez  nenhuma
passagem, nada, ele simplesmente mencionou que a OAS iria fazer uma arrecadação
e pediu para que eu ouvisse a opinião do Márcio,  o Márcio se refere a Márcio Farias
da CNO, coisa que eu não fiz. E depois, mais pra frente, numa reunião de sócios, ele
explicou que estava sendo pedido pra ele uma quantia de 5 milhões pelo Senador
Gim Argello para que nós não fôssemos chamados dentro do processo de CPMI da
Petrobras, o que nós não concordamos. Falamos “Óh, Antunes, não tem o mínimo
sentido fazer esse pagamento, vai lá e resolve”. Todas as atividades da Petrobras
nesse  momento eram com o senhor José Antunes.  Eu já  tinha me afastado das
atividades da Petrobras desde 2012, então por isso que todos, Julio Camargo, Léo
Pinheiro, o Senador, conversavam com o senhor José Antunes e não comigo.
(Depoimento GERSON DE MELLO  – evento 312)

Posteriormente, antes mesmo da manifestação da ENGEVIX, JULIO CAMARGO, a

pedido de GIM ARGELLO,  entre  maio de julho de 2014,  efetuou contato com JOSÉ ANTUNES

solicitando que o executivo procurasse o ex-senador em Brasília/DF. Esse contato foi confirmado

por JULIO CAMARGO (evento 229) e JOSÉ ANTUNES (evento 234):

“(…)

Ministério  Público  Federal:-  E  você  pediu  esse  auxílio  para  mais,  você  auxiliou  de
alguma outra forma?
Depoente:- Na verdade, eu tava fazendo um, entre aspas, um favor ao senador porque
ele não conseguindo contactar algumas empresas. E outra pessoa que eu vim fazer isso
um pouco mais na frente porque realmente o senador disse, "eu não consigo de jeito
nenhum", foi com a Engevix e aí falei com doutor Antunes e o doutor Antunes falou,
“Olha, Júlio eu nem vou falar porque não tem a menor condição de atender. Isso aí, a
empresa tá com uma dificuldade de caixa muito grande e eu não, acho que nem vou
procurá-lo”.  Eu falei,  “Olha Antunes,  eu acho que vale a pena procurá-lo de qualquer
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maneira, você explica a sua posição, o problema do seu estaleiro é mais ou menos em
nível nacional, o problema financeiro você tá passando. Eu te aconselho a pelo menos
procurá-lo”. E acho que ele seguiu a minha a minha sugestão e procurou pelo Gim não
obstante, parece que não, acabou não contribuindo.
(...)”
(Depoimento JULIO CAMARGO  – evento 229)

Ministério Público Federal:- Ok. O que aconteceu depois?
Depoente: -Depois, no início de julho, eu fui procurado daí pelo senhor Júlio Camargo. O
Júlio Camargo me procurou e relatou “Bom, você... o Léo Pinheiro falou com você,
você não está dando nenhum retorno”, eu falei “Bom, eu estava fora”, o Gerson
também não deu nenhum retorno para ele, havia algumas ligações do senhor Gim
Argello me procurando, os quais eu não contestei naquele início de julho . Então ele
pediu para falar pessoalmente comigo, o Júlio Camargo, nós tivemos um encontro e aí eu
expliquei ao Júlio, encontro em São Paulo, físico, pessoal, expliquei a ele que nós não
tínhamos tomado uma decisão de não nos envolvermos com isso, com a situação, aí o
Júlio  me  pediu  que...  na  sequência  que,  pelo  menos,  eu  desse  uma  satisfação,  isso
aconteceu mais ou menos na primeira quinzena de julho, meu encontro com ele, eu me
lembro que foi no dia jogo Brasil e Alemanha, não podia esquecer.
Ministério Público Federal:-Só um parêntese.
Depoente:-Sim, senhor.
Ministério Público Federal:-Teve também um contato telefônico com o Júlio, porque ele
falou…
Depoente:-Teve um contato telefônico, depois, eu falei pessoalmente com ele que nós
não iríamos, mas depois ele... nós trocamos, ele me procurou, provavelmente ele deveria
estar sob algum tipo de pressão, que eu, pelo menos, fosse à Brasília, ainda eu cuidava do
aeroporto, então eu estava constantemente em Brasília, e viesse pelo menos dar uma
satisfação lá para o Senador ou tivesse alguma explicação para o Senador, ou, pelo
menos, escutasse o Senador, foi isso que ficou, ele me ligou algumas vezes sim.
Ministério Público Federal:-No seu depoimento, você aludiu um telefonema do Júlio
Camargo em que ele usou a expressão “Gim Tônica”. Poderia explicar para mim um
pouquinho, por favor?
Depoente:  -Não,  ele,  entre  o  meu  encontro  pessoal  com  ele  eu  não  fiz  nenhum
movimento,  ele  insistiu  algumas  vezes  no  telefone,  daí  ele  falou  assim “Olha,  você
precisa ir à Brasília e ter um encontro com o Gim Tônica, ele queria se referir ao
senador Gim, isso já foi mais para o fim do mesmo mês julho.
(...)”
(Depoimento JOSÉ ANTUNES SOBRINHO – evento 234)
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De fato, no mês de julho JOSÉ ANTUNES SOBRINHO recebeu ligações de GIM

ARGELLO para tratar do assunto CPI98:

O acusado GIM ARGELLO, em seu interrogatório judicial (evento 444), relatou que

JOSÉ ANTUNES lhe ligou perguntando se poderia marcar uma reunião, pois LÉO PINHEIRO e JULIO

CAMARGO informaram que ex-senador estava buscando uma resposta referente a doação por

parte da empreiteira ENGEVIX:

“(…)
Juiz Federal:-Entendi. A Engevix, o contato com o José Antunes Sobrinho?
Interrogado: -Excelência, o Antunes Sobrinho chegou, um dia me ligou, ele me ligou
“Eu posso estar com você,  eu queria  estar com você porque já  me falou,  o Léo
Pinheiro já falou comigo e o Júlio Camargo pediu que eu te desse uma satisfação,
você andou me ligando?”, eu falei “Andei, porque eles falaram que o senhor podia
doar, que o senhor tem o aeroporto aqui de Brasília”, ele é dono, era o dono do
aeroporto  internacional  de  Brasília,  então  eu  falei  “Poxa,  nós  estamos  em
campanha, nós vamos ganhar a eleição aqui em Brasília, nos ajude, o senhor tem
espaço”, “Não, eu vou ver e vou dar um retorno”, isso ele falou num telefonema que
ele me fez no mês de maio ou junho. (…)”

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, marcou um encontro com GIM ARGELLO, em Brasília,

entre os dias 30 e 31/07/2014. Essa reunião aconteceu na casa do ex-senador e estavam presentes

além de GIM, PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES. O assunto discutido foi a possível participação da

ENGEVIX nesse clube de empresas que estariam dispostas a obter proteção da CPI mediante o

pagamento de vantagem indevida de R$ 5 milhões à campanha eleitoral de GIM. Na ocasião, GIM

ARGELLO comentou com ANTUNES que tinha boas relações com o relator da CPMI e que esse

assunto poderia ser de interesse da ENGEVIX.

98 Quebra de sigilo telefônico decretada nos autos 5048253-09.2015.4.04.7000 – evento 2, OUT9.
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JOSE ANTUNES, em depoimento, confirmou que o pagamento dos R$ 5 milhões

teria correlação com a CPI e que GIM poderia intervir na não convocação de executivos ou pessoas

para deporem e evitar uma exposição desnecessária (evento 234):

“(...)
Ministério Público Federal:-Ok. E depois desse telefonema, desse encontro com o Júlio
Camargo,  que  ele  lhe  pediu  para  dar  umas  palavras,  um encaminhamento  com Gim
Argello, você procurou o Gim Argello?
Depoente:-Sim, aí foi marcado um encontro, eu estava, eu estava... nessa época eu ainda
cuidava do aeroporto, então estava sempre lá em Brasília, aí foi marcado um encontro, eu
diria entre 30, 31 de julho de 2014, eu não posso precisar exatamente a data.
Ministério Público Federal:-E quem marcou esse encontro?
Depoente:-Doutor, eu não me lembro como é que foi formatado esse encontro, se foi da
minha parte ou da parte dele, eu não recordo esse detalhe.
Ministério Público Federal:-E onde foi?
Depoente:-Esse encontro foi  num fim de tarde na residência do ex-senador Gim
Argello, tipo seis horas da tarde, um encontro que durou uns 40 minutos, 30 a 40
minutos.
Ministério Público Federal:-E quem estava presente nessa reunião?
Depoente:-Presente nessa reunião estava ele, obviamente, dois assessores dele, que
depois, dois assessores que depois, vem a ser acho que o doutor, o senhor Paulo
Roxo e o senhor Valério Neves, e só.
Ministério Público Federal:-O filho do senhor Gim Argello estava presente?
Depoente:-O filho do senhor Gim Argello apareceu na sala, nos cumprimentou, fomos
apresentados apenas em nível de cumprimento, e não permaneceu na sala.
Ministério Público Federal:-Ok. E qual que foi o assunto discutido na reunião?
Depoente:-Bom, o assunto discutido foi a possível participação da Engevix nesse
clube de empresas que estariam dispostas a contribuir com os tais 5 milhões de
reais, com o qual o senador Gim teria um compromisso, pelo que eu entendo, ele
comentava  que  tinha  boas  relações  lá  com  o  relator  da  CPMI,  acho  que  era  o
Deputado Luiz Sérgio, e com o presidente da Comissão, acho que era o Senador Vital do
Rego, e que então imaginava que poderia ser do nosso interesse e queria contar com a
participação da Engevix, e que tinha outras empresas que já estavam participando, etc.,
foi esse o teor da conversa.
Ministério Público Federal:-Então, existe uma correlação entre o pagamento dos 5
milhões e a CPI?
Depoente:-Sim, sim, absolutamente, esse foi o fato.
Ministério Público Federal:-E qual era o objetivo dessa contribuição, o que a CPI
poderia fazer?
Depoente:-A CPI poderia não convocar executivos ou pessoas para deporem, que
tivessem o interesse de não se expor, ou ficar numa situação difícil, tendo elas feito
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alguma má condução  dentro  da  Petrobras,  já  que  a  CPI  era  relacionada  com a
Petrobras, essa era a ideia.
Ministério Público Federal:-O senhor falou que essa reunião ocorreu por volta de 31 de
julho de 2014?
Depoente:-É, 30 ou 31 de julho.
Ministério  Público  Federal:-Ok.  Durante  a  reunião,  Paulo  Roxo  e  Valério  Neves
acompanharam toda a conversa.
Depoente:-Acompanharam a conversa, pelo que eu me lembro sim.
(...)”

Segundo JOSÉ ANTUNES, PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES estavam presentes a

todo momento durante a reunião realizada em Brasília, estando cientes das tratativas que estavam

sendo efetuadas. 

GIM ARGELLO, em seu interrogatório (evento 444), confirmou que essa reunião

com JOSE ANTUNES ocorreu e que pediu doações eleitorais ao executivo:

“(…)
Interrogado: (...) Passados uns 30 dias, ele me ligou de novo se podia ir ao meu
encontro, novamente fiquei esperançoso, eu falei “Ele vai fazer uma doação”; “Pode
sim, o senhor está aonde, pode ser agora?”, ele falou “Pode”, “Você está aonde?”,
“Eu estou numa reunião aqui na minha casa”, eu estava numa reunião com um grupo
de pessoas envolvidas na campanha lá em casa... O que era o tema... Um povo envolvido
na  campanha;  “Ah,  tá  bom”,  agora  só  está  faltando,  tinha  sumido uns  cavaletes,  era
negócio de campanha. Aí, tá bom, eu estou aqui no Lago, eu moro no Lago, “Eu posso
dar um pulo aí?”, eu falei “Pode sim, senhor”; ele chegou eu estava conversando com as
pessoas, eu falei “O senhor me espera um minutinho”, ele ficou numa salinha que tem 4
poltronas assim, ficou conversando, ficou conversando com Cristina, e a conversa deles,
excelência, para o senhor ter uma ideia, eu me lembro que quando eu voltei eles estavam
conversando, a Cristina estava falando “Ele teve o mesmo problema que eu tive”, que ela
tinha tido infecção generalizada, e ele tinha falado, “Eu estou vindo também, eu fiquei
acho que 40 dias também por conta dessa infecção generalizada”, eu “Puxa vida!”, “Não,
mas agora já estou bem” e tal,  “Ah,  tomou tal  remédio”,  ainda conversaram sobre os
remédios que cada um tomou, está muito bem. “Senhor Antunes, eu queria falar com
o senhor”,  aí,  só pra  deixar  bem registrado,  passou o meu filho,  eu apresentei,
“Filho, esse é o dono do aeroporto de Brasília”, até pela figura, “Esse aqui é o dono
do aeroporto de Brasília”, apresentei pra ele também nesse dia o Valério e o Paulo
Roxo, e até já pedi muito para que vocês pudessem ter ficado e ter participado,
porque depois do que ele falou aqui eu precisava ter testemunha, até pra reforçar
mais. Eles saíram, eu fiquei sentado no sofazinho, ele sentado no outro sofazinho, só
nós dois, “Senhor Antunes, eu preciso, se o senhor puder nos ajudar na eleição”, ele
falou “Olha, eu não vou te dar a resposta não, porque eu estava adoentado e eu estou
voltando agora, eu tenho que conversar com os meus sócios, eu tenho dois outros sócios,
eu vou conversar com eles, e o senhor me liga, por favor”, eu falei “Está muito bem, então
eu lhe agradeço, o senhor tem, o senhor imagina o volume”, ele falou “Olha, teve um
volume aí que fico até sem jeito,  quem ajudou de verdade foi a UTC, ajudou com 5
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milhões”, “Não, não, o tanto que o senhor puder ajudar, não tem, o tanto que o
senhor tiver, o espaço fiscal que o senhor puder”, “Ah, tá bom, eu vou ver e você me
liga, então?”, “Tá bem”, “Ou eu te ligo”, “Tá bem”. Passou uns 3 dias, eu liguei ele
não atendeu, aí até eu pedi para o Jorge, meu filho, liga para aquele senhor que
esteve aqui pra ver se... Ligou, “Ah, não, ele falou que está ocupado, que liga pra
gente depois”,  está  muito  bem.  Aí  o  seguinte,  “Ô Paulo  Roxo e  Valério,  aquele
senhor Antunes ficou de doar, ele falou que havia um espaço, ligue pra ele pra ver
se ele vai doar alguma coisa”, aí passado uns 15, 20 dias, “Olha, ele não está nem
atendendo”, eu falei “Então, deixa pra lá, ele não está nem atendendo, deixa pra lá”,
foi assim que aconteceu com o senhor Antunes.
(...)”

Após essa reunião, JOSÉ ANTUNES recebeu diversas ligações de PAULO ROXO e

VALÉRIO NEVES, que lhe cobraram uma resposta quanto aos valores solicitados por GIM ARGELLO

(evento 234).  Considerando que PAULO ROXO e VALERIO NEVES participaram da reunião entre

GIM ARGELLO e JOSÉ ANTUNES, fica evidente a participação ativa deles na solicitação da vantagem

indevida.

“(...)
Ministério Público Federal:-E qual foi  o encaminhamento depois dessa reunião com
Gim Argello?
Depoente:-O  encaminhamento  foi  basicamente  nenhum,  porque  no  final  eu
comentei que seria muito difícil a nossa participação e que se tivesse alguma coisa
para dizer procuraria, e na verdade a partir daí recebi uma série de telefonemas, os
quais eu não respondia, nós tínhamos a decisão já tomada, e o assunto morreu por
si, quer dizer, nós não voltamos a conversar.
Ministério Público Federal:-O senhor disse no depoimento prestado à autoridade
policial que você trocou um cartão de visita com Paulo Roxo ao final da reunião.
Depoente:-Foi  trocado  cartão  de  visitas  com  os  assessores  dele,  que  depois
reconheci o senhor Paulo Roxo e o senhor Valério, acho que Valério Neves, mas eu
não mantive esses cartões comigo.
Ministério Público Federal:-Ok, mas eles fizeram algum tipo de contato telefônico
com o senhor?
Depoente:-Fizeram sim,  foram feitos  contatos  telefônicos,  vamos  dizer,  que  não
foram respondidos basicamente, ou se eu respondi algum deles, acho que teve uns
10 telefonemas a partir daí, que ou eu respondi evasivamente ou não respondi, eu
realmente,  doutor,  não  me lembro porque esse  assunto foi  realmente tirado da
nossa...
Ministério Público Federal:-Tudo bem, mas o que ele falava nesses telefonemas? Ele
pedia os valores, perguntou se a Engevix ia contribuir, o que ele falava, Paulo Roxo?
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Depoente:-Se algum telefonema que eu me lembro que possa ter perguntado é se
nós íamos ou não fazer algum tipo de contribuição, esse tipo de pergunta teria sido
feita na época.
Ministério  Público  Federal:-Foi  dito  que  seria  doação  de  campanha  ou  foi  dito  que
poderia ser dinheiro em espécie, quando Gim Argello conversou com o você ele pediu
especificamente algum tipo de contribuição eleitoral ou ele falou que o senhor poderia
contribuir da forma que melhor lhe aprouvesse?
Depoente:-Não, foi falado o número, não foi falado a forma de fazer ou para quem se
destinava o recurso, e nós, eu também não me propus a perguntar isso.

Embora as defesas de PAULO ROXO e VALERIO NEVES sustentem que ambos não

tinham conhecimento dos crimes de corrupção e lavagem de ativos objeto da imputação, PAULO

ROXO deixou claro em depoimento na fase policial, que ambos sabiam do que se tratava, tendo

sido o fato objeto de conversa entre eles. Na primeira oitiva na polícia, PAULO ROXO confirmou

que havia discutido o fato com VALERIO NEVES, e foi ainda mais enfático ao ser reinquirido pela

autoridade policial no dia 15 de abril de 2016, ao dizer que “com certeza, que antes mesmo da

mídia potencializar tais suspeitas de uso da CPI por parte de GIM, o reinquirido e VALÉRIO já haviam

comentado sobre tais suspeitas que estavam tendo quando estavam no aeroporto de São Paulo, em

18/08/2016, de que aqueles recursos pudessem estar se tratando de acertos de GIM na CPI (...)”.  A

tentativa da defesa de desqualificar o depoimento na fase policial demonstrou má-fé do acusado,

pois  claramente  os  depoimentos  na  fase  investigatória  foram  hígidos  e  regulares,  como

demonstrado pela prova juntada aos autos (vídeo da oitiva e perícia).

Ligações telefônicas também foram efetivadas por JORGE ARGELLO JR. a JOSE

ANTUNES, tendo este confirmado em depoimento que o filho de GIM expressamente tocou no

assunto da proteção na CPI ao lhe solicitar vantagens indevidas, no caso travestidas de supostas

contribuições políticas.

“(...)
Ministério Público Federal:-E qual foi  o encaminhamento depois dessa reunião com
Gim Argello?
Depoente:-O  encaminhamento  foi  basicamente  nenhum,  porque  no  final  eu
comentei que seria muito difícil a nossa participação e que se tivesse alguma coisa
para dizer procuraria, e na verdade a partir daí recebi uma série de telefonemas, os

 187/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

quais eu não respondia, nós tínhamos a decisão já tomada, e o assunto morreu por
si, quer dizer, nós não voltamos a conversar.
Ministério Público Federal:-O senhor disse no depoimento prestado à autoridade
policial que você trocou um cartão de visita com Paulo Roxo ao final da reunião.
Depoente:-Foi  trocado  cartão  de  visitas  com  os  assessores  dele,  que  depois
reconheci o senhor Paulo Roxo e o senhor Valério, acho que Valério Neves, mas eu
não mantive esses cartões comigo.
Ministério Público Federal:-Ok, mas eles fizeram algum tipo de contato telefônico
com o senhor?
Depoente:-Fizeram sim,  foram feitos  contatos  telefônicos,  vamos  dizer,  que  não
foram respondidos basicamente, ou se eu respondi algum deles, acho que teve uns
10 telefonemas a partir daí, que ou eu respondi evasivamente ou não respondi, eu
realmente,  doutor,  não  me lembro porque esse  assunto foi  realmente tirado da
nossa...
Ministério Público Federal:-Tudo bem, mas o que ele falava nesses telefonemas? Ele
pedia os valores, perguntou se a Engevix ia contribuir, o que ele falava, Paulo Roxo?
Depoente:-Se algum telefonema que eu me lembro que possa ter perguntado é se
nós íamos ou não fazer algum tipo de contribuição, esse tipo de pergunta teria sido
feita na época.
Ministério  Público  Federal:-Foi  dito  que  seria  doação  de  campanha  ou  foi  dito  que
poderia ser dinheiro em espécie, quando Gim Argello conversou com o você ele pediu
especificamente algum tipo de contribuição eleitoral ou ele falou que o senhor poderia
contribuir da forma que melhor lhe aprouvesse?
Depoente:-Não, foi falado o número, não foi falado a forma de fazer ou para quem se
destinava o recurso, e nós, eu também não me propus a perguntar isso.
Ministério Público Federal:-Ok. O senhor,  depois  da reunião,  teve algum tipo de
contato com o filho dele, Jorge Argello Júnior?
Depoente:-Talvez ele tenha feito algum tipo de telefonema, mas na mesma direção
de  perguntar  algum resultado  de  interesse  dessa  participação,  mas  eu  não  tive
nenhum contato pessoal com ele.
Ministério Público Federal:-  Mas os contatos telefônicos que ocorreram, então, foi
para esse motivo?
Depoente:-  Foram por esse motivo.
Ministério Público Federal:  -  Ele perguntava sobre as contribuições?
Depoente:-  Sim.
Ministério Público Federal:  -  E a proteção?
Depoente:-  Sim.
Ministério Público Federal:-Ok.
Depoente:-Essa... eu queria só observar que nenhuma, nenhum telefonema foi originado
da nossa parte, essa decisão de não participar desse assunto já tinha sido tomada bem
antes.
Ministério Público Federal:-Ok. Sem mais perguntas. Ah, outra... só mais uma questão...
Depoente:-Sim, senhor.
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Ministério Público Federal:-A Engevix pagou?
Depoente:-Nunca.

Ficou  comprovado  em  razão  da  quebra  de  sigilo  de  dados  telefônicos,  que

VALÉRIO  NEVES,  a  pedido  de  GIM  ARGELLO  e  PAULO  ROXO,  efetuou  10  ligações  para  JOSÉ

ANTUNES, para obter o posicionamento do executivo quanto ao pagamento da propina.

Da mesma forma, JORGE ARGELLO JR., a pedido de GIM ARGELLO e ciente que

tratava de solicitação de vantagem indevida em benefício de seu pai, nos dias 01 e 02 de setembro

de 2014, efetuou 4 (quatro) ligações para JOSE ANTUNES para solicitar, a pedido de GIM ARGELLO,

o pagamento da propina com intuito de evitar a convocação dos executivos da ENGEVIX para

deporem no parlamento:

Ao final,  JOSE ANTUNES e GERSON ALMADA por entenderem que não havia

justificativa, decidiram que não era o caso de efetuar o pagamento da vantagem indevida solicitada

por GIM ARGELLO:

“(...)
Ministério  Público  Federal:-A  Engevix  pagou  esses  valores  solicitados  pelo  então
Senador?
Depoente:-Não.
Ministério Público Federal:-Por qual motivo?
Depoente:-Não tinha o menor sentido fazer o pagamento. Pelo menos o Antunes que
ouviu e nos repassou... e nós não vimos a menor justificativa para fazer.
(...)”
(Depoimento GERSON ALMADA – evento 312)
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Em suma, restou comprovado que GIM ARGELLO, JORGE ARGELLO JR., VALÉRIO

NEVES e PAULO, com auxílio de LEO PINHEIRO e JULIO CAMARGO, incorreram, por 1 (uma vez) vez,

na prática do delito previsto no art. 317, do Código Penal.

C.2.2.3.  Dos fatos e provas concretos dos atos de concussão  – materialidade e autoria –

NÚCLEO CAMARGO CORRÊA

Como demonstrado  alhures,  após  as  primeiras  reuniões  realizadas  entre  LÉO

PINHEIRO, JULIO CAMARGO e GIM ARGELLO, ficou estabelecido que estes executivos deveriam

efetuar  contatos  com  os  demais  empreiteiros,  auxiliando  GIM  ARGELLO  nas  solicitações  de

vantagens indevidas que pretendia obter. O último contato foi feito com a CAMARGO CORRÊA.

GIM  ARGELLO,  por  não  conseguir  entrar  em  contato  com  representantes  de

CAMARGO CORRÊA pediu ajuda a JULIO CAMARGO para que o fizesse. JULIO CAMARGO, então,

valendo-se da boa relação que tinha com a CAMARGO CORRÊA, conversou com EDUARDO LEITE,

que indicou MARCELO BISORDI, que seria o executivo responsável por esse assunto relativo à CPI. 

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. E com relação às outras empresas, ele pediu algum tipo
de auxílio no contato?
Depoente:- Ele, no início ele não pediu e depois, como ele começou a sentir dificuldades
no contato com as empresas, no encontro que nós tivemos a posteriori ele me falou:
“Olha, eu sei que você tem uma ligação muito boa com a Camargo Correa e você poderia
me ajudar, que eu to tentando falar com eles e não estou conseguindo”. E eu falei com o
Eduardo Leite, que me indicou o Marcelo Bisordi, que era o diretor encarregado dessa
área e encontrei com ele rapidamente em Brasília e disse pra ele, "Olha, o Senador tá
querendo encontrar com vocês e não tá conseguindo falar". E a resposta que ele me deu,
o seguinte: “Olha, Júlio, vamos sair daqui do restaurante e vamos procurá-lo no gabinete
dele”.
Ministério Público Federal:- E quando você falou com o Senhor Marcelo Bisordi sobre
esse assunto, você falou que tinha algum tipo de relação com a CPI?
Depoente:- Falei.
Ministério Público Federal:- Falou?
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Depoente:- Falei.
Ministério Público Federal:- Ele estava acompanhado de alguém?
Depoente:-  Ele  estava  acompanhado  de  mais  uma  outra  pessoa,  que  era  um outro
diretor da Camargo Correa, cujo nome não me lembro agora, mas tava junto com um
outro diretor.
(...)”

Esse  encontro  ocorreu  em Brasília,  no  dia  25/06/2014.  MARCELO  BISORDI  e

GUSTAVO DA COSTA MARQUES,  gerente  de  relações  institucionais  da  CAMARGO CORRÊA,  se

encontram com JULIO CAMARGO no restaurante DUDU BAR, situado na Quadra 302 Sul da Capital

Federal. Os executivos da CAMARGO confirmaram que essa reunião ocorreu:

“(...)
Ministério Público Federal:- Júlio Camargo, o senhor conhece Júlio Camargo?
Depoente:-Conheci, conheci nesse episódio.
Ministério Público Federal:-Em quais circunstâncias o senhor o conheceu?
Depoente:-Eu o conheci quando, em meados de 2014, em junho de 2014, o Marcelo
esteve aqui em Brasília e me pediu que eu o acompanhasse a uma reunião com o
senhor Júlio Camargo.
Ministério Público Federal:-Ok. E houve essa reunião?
Depoente:-Houve.
Ministério Público Federal:-Quem participou?
Depoente:-Só o senhor Júlio Camargo, o Marcelo e eu.
Ministério Público Federal:-Onde foi?
Depoente:-Foi num restaurante na 302 Sul, aqui em Brasília, chamado Dudu Bar, foi
uma reunião em pé, ele nos atendeu em pé, ele levantou-se da mesa e falou conosco
em pé, foi bastante rápido.
Ministério Público Federal:-E o que foi discutido nessa reunião?
Depoente:-O senhor Júlio nos disse para procurar o então senador Gim Argello para
tratar assunto da CPI.
(...)”
(Depoimento GUSTAVO DA COSTA MARQUES – evento 222)

“(...)
Ministério Público Federal:-O senhor conheceu o senhor Júlio Camargo?
Depoente:-Conheci a pedido do Dalton.
Ministério Público Federal:-A pedido do Dalton.
Depoente:-Isso.
Ministério Público Federal:-E qual foi a circunstância que ele lhe pediu?
Depoente:-Ele me pediu para encontrar ... que recebeu um chamado do Júlio... ou
ele ou o Eduardo, eu não sei precisar para o senhor qual dos dois que recebeu esse
chamado, mas quem me falou foi o Dalton, para eu encontrá-lo em Brasília. E nós
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não sabíamos, até então, não sabia informar qual era o teor, e eu fui encontrá-lo em
Brasília.  Só  para  reafirmar,  eu  não  conhecia  o  senhor  Júlio,  então  ele  me  deu
algumas características físicas do senhor Júlio para poder encontrá-lo.
Ministério Público Federal:-E as características facilitaram o encontro?
Depoente:-Sem dúvida, sem dúvida.
Ministério  Público  Federal:-E  nesse  encontro  com  Júlio  Camargo,  o  senhor  foi
acompanhado ou o senhor foi sozinho?
Depoente:-Ele pediu ao Gustavo Marques, que é o gerente lá de Brasília, para ir
comigo.
Ministério Público Federal:-E Gustavo Marques foi com o senhor?
Depoente:-Foi comigo, foi comigo.
Ministério  Público  Federal:-E  nesse  encontro  o  senhor  efetivamente,  ocorreu
efetivamente o encontro do senhor e o Gustavo Marques com o Júlio Camargo?
Depoente:-Ocorreu o encontro, ele foi agendado num restaurante chamado Dudu
Bar, que nós nos encontramos e eu reconheci a pessoa, fui lá, me apresentei, ele se
apresentou, nós conversamos em pé no restaurante mesmo, e ele informou lá qual
era o tema.
Ministério Público Federal:-E o que ele falou nessa conversa, o senhor Júlio Camargo?
Depoente:-Para procurar o senador Gim Argello, o então senador naquele momento
Gim Argello, no tema referente à CPI da Petrobras.
(Depoimento MARCELO BISORDI – evento 222)

Posteriormente à conversa com JULIO CAMARGO, MARCELO BISORDI e GUSTAVO

MARQUES, de início, retornam o assunto a DALTON AVANCINI e decidiram que não seria o caso de

procurar GIM ARGELLO, mas depois resolveram que seria melhor encontrá-lo. MARCELO BISORDI

ligou para GUSTAVO BARRETO e pediu que ele fosse procurar o ex-senador:

“(...)
Ministério  Público Federal:-Depois  dessa  conversa com o Júlio  Camargo,  qual  foi  o
encaminhamento?
Depoente:-Nós saímos ... nós conversamos com ele, saímos do restaurante, eu voltei para
São  Paulo,  o  Gustavo  ficou  lá  em  Brasília,  e  nós  deliberamos  em  uma  semana
aproximadamente, eu e o Dalton, reportei a conversa para o Dalton, nós deliberamos, a
princípio nós achamos melhor não encontrá-lo, mas depois achamos por bem, depois de
uma semana, encontrá-lo, aí eu liguei para o Gustavo e pedi para ele procurar o senador
para saber do que se tratava.
Ministério Público Federal:-O senhor Gustavo Marques chegou a ir a esse encontro com
o Gim Argello?
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Depoente:-Sim, ele procurou o senhor Gim Argello, esteve com ele, se não em engano
foi no próprio gabinete do senador, onde o senador ... depois, mais tarde o Gustavo me
relatou da reunião com o senador.
(...)”
(Depoimento MARCELO BISORDI – evento 222)

“(...)
Ministério Público Federal:-Qual  foi  o  encaminhamento interno da Camargo Correa,
vocês procuraram o Gim Argello?
Depoente:-Não, nós saímos dessa reunião e decidimos não procurá-lo. Depois de um
tempo sim, imediatamente não, decidimos não procurá-lo, mas depois de um tempo o
Marcelo pediu que eu o procurasse para saber o que ele tinha a dizer.
(…)
Ministério Público Federal:-Qual  foi  o  encaminhamento interno da Camargo Correa,
vocês procuraram o Gim Argello?
Depoente:-Não, nós saímos dessa reunião e decidimos não procurá-lo. Depois de um
tempo sim, imediatamente não, decidimos não procurá-lo, mas depois de um tempo o
Marcelo pediu que eu o procurasse para saber o que ele tinha a dizer.
(...)”
(Depoimento GUSTAVO DA COSTA MARQUES – evento 222)

GUSTAVO  BARRETO  confirmou  que  num  primeiro  momento,  sabendo  que

poderia ser um pedido de propina, seus superiores tentaram protelar, pois o assunto era CPI e a

empresa não tinha nenhuma demanda com relação ao ex-senador GIM ARGELLO:

“(...)
Ministério Público Federal:-Por que vocês interpretaram que poderia nesse encontro
haver um pedido de vantagem indevida?
Depoente:-Porque nós não tínhamos assunto algum com o senador Gim Argello e como
ele era o vice-presidente da CPI, e o senhor Júlio tinha antecipado que o assunto era
sobre CPI, nós achamos que poderia vir um pedido de propina, (ininteligível).
(...)”
(Depoimento GUSTAVO DA COSTA MARQUES – evento 222)

Assim, no dia 01 de julho de 2014, GUSTAVO MARQUES vai ao Gabinete de GIM

ARGELLO no Congresso Nacional,  momento no qual o parlamentar explica que as empreiteiras

fizeram um acordo para evitarem a convocação de seus executivos nas Comissões Parlamentares, e,

para tanto, seria pago, por cada uma, uma contribuição de R$ 5 milhões de reais. Em reposta,
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GUSTAVO MARQUES salientou que desconhecia qualquer acordo da CAMARGO CORREA, que não

tinha alçada para decidir.

Neste momento, com um tom ríspido e autoritário, GIM ARGELLO, em razão das funções

de membro da CPI  do SENADO e  vice-presidente  da CPI  MISTA,  exigiu  vantagem indevida,  para  si,  de

GUSTAVO MARQUES,  no importe  de R$ 5 milhões  de  reais,  para  evitar  a  convocação de executivos  da

CAMARGO  CORREA  para  prestarem  depoimento  no  parlamento.  Na  ocasião,  GIM  ARGELLO  verberou

GUSTAVO MARQUES, dizendo que “há coisa que não se contesta, se executa”, e em seguida, retirou um cartão

de visitas do bolso, anotou o telefone de VALÉRIO NEVES e o entregou ao Gerente da CAMARGO CORREA. 

Tais informações foram confirmadas por GUSTAVO MARQUES, em depoimento

judicial (evento 222):

“(...)
Ministério Público Federal:-O senhor foi procurá-lo?
Depoente:-Fui, fui, eu fui ao gabinete do então senador no Senado Federal e fui recebido
por ele.
Ministério Público Federal:-Quem mais estava nessa reunião?
Depoente:-Só nós dois.
Ministério Público Federal:-Só o senhor.
Depoente:-Ninguém mais.
Ministério Público Federal:-O que foi discutido?
Depoente:-Ele  disse  que  as  empresas  de  construção,  as  empreiteiras  haviam
conversado e tinham feito um compromisso de pagar para ele cada uma 5 milhões
de reais.
Ministério Público Federal:-E esse pedido era relacionado à CPI?
Depoente:-Era,  era  relacionado à  CPI.  Ele  disse  isso,  eu  disse  que  não  sabia  de
conversa alguma, mas eu não tinha alçada, não tinha alçada para ... e que ele me
disse  que  procurasse  o  senhor  Valério,  me  passou  um...  Na  verdade,  quando
aconteceu, que eu disse que não sabia, ele disse que há coisas que não se contesta,
se executa. Tirou um cartão, com o telefone do Valério, que eu procurasse o senhor
Valério para tratar desse assunto.
Ministério  Público  Federal:-O  senhor  sabe  me  dizer,  o  tom  dele  era  amistoso,  era
agressivo, ríspido, como é que era?
Depoente:-Nesse momento em que ele falou isso era um tom forte, era um tom
ríspido, nessa frase. No início a conversa era num tom amistoso.
Ministério Público Federal:-E o Gim Argello mencionou ao senhor outras empresas que
estavam envolvidas, o nome delas, ainda que exemplificadamente?
Depoente:-Não, não, foi  uma conversa rápida, ele me deu esse número, eu peguei o
cartão e a conversa parou aí.
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Ministério Público Federal:-E ele falou como teria que ser feito esse pagamento de 5
milhões de reais?
Depoente:-Não.
Ministério Público Federal:-Ele... Qual foi o...
Depoente:-Ele só me falou que procurasse o senhor Valério, que ele era a pessoa que
ele anotou o número.

Neste  mesmo  dia,  complementar  a  exigência  efetuada  por  GIM  ARGELLO,

VALÉRIO NEVES efetuou 3 ligações para GUSTAVO MARQUES.99 Na ocasião, GUSTAVO MARQUES

não atendeu ao chamado de VALERIO NEVES,  embora,  por  algum motivo,  há identificação de

duração de chamada, provavelmente relacionada a mensagens de voz na caixa postal.

Um dia após, no dia 02 de julho de 2014, VALÉRIO NEVES,  a pedido de GIM

ARGELLO e com intuito de tratar de vantagens indevidas em benefício do parlamentar, efetuou,

sem sucesso, (2) duas ligações para GUSTAVO MARQUES100, e,  por meio do aplicativo WhatsApp,

encaminhou mensagem a GUSTAVO MARQUES com os seguintes  dizeres:   “Gustavo,  é  Valério

estamos precisando conversar desde ontem101.” Na ocasião, GUSTAVO MARQUES desligou o celular e

não retornou a mensagem de VALÉRIO NEVES.

Além disso, essa situação foi passada para MARCELO BISORDI que orientou que

GUSTAVO não deveria conversar com as pessoas que estavam o procurando:

“(...)
Ministério Público Federal:- Ok. No depoimento que o senhor prestou no ministério
público federal, o senhor apresentou uma mensagem de WhatsApp em que...
Depoente:-Sim, foi no dia seguinte isso.
Ministério  Público  Federal:-Que  está  escrito  assim  “Gustavo,  é  Valério,  estamos
precisando conversar desde ontem”, o senhor confirma o recebimento dessa mensagem?

99 Evento 2, OUT9.
100 Evento 2, OUT9.
101 Evento 2, OUT65 – Documentação fornecida por Gustavo Marques.
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Depoente:-Confirmo, eu recebi no dia seguinte, no dia 2 de julho, se não me engano, eu
recebi uma mensagem dizendo “Gustavo, é Valério, precisamos conversar desde ontem”,
era exatamente a pessoa que eu estava evitando atender, por isso eu não respondi.
Ministério  Público  Federal:-E  depois  o  senhor  falou  que  teve  um encontro  com o
Marcelo Bisordi e foi passado para ele o que aconteceu?
Depoente:-Sim, foi passado o que aconteceu e ele concordou.
Ministério Público Federal:-Qual era o posicionamento da Camargo Correa, então?
Depoente:-Que deveria fugir, não deveria conversar com as pessoas que estavam nos
procurando.
(...)”
(Depoimento GUSTAVO DA COSTA MARQUES – evento 222)

Posteriormente,  GUSTAVO MARQUES foi  procurado por  PAULO ROXO com o

intuito de marcar uma reunião para tratar o pagamento da vantagem indevida. Sob orientação de

MARCELO BISORDI, GUSTAVO se encontrou com PAULO ROXO e foi cobrado da “dívida” de $5

milhões que tinha com GIM ARGELLO.  Em resposta,  GUSTAVO MARQUES disse  que não havia

compromisso firmado pela CAMARGO CORREA e que não seriam realizados pagamentos, tendo

PAULO ROXO novamente insistido, sem sucesso, e o encontro se encerrado:

“(...)
Ministério Público Federal:-Ok.  Senhor Gustavo, no depoimento prestado ao MPF,  o
senhor disse que passado algum tempo da reunião com o Gim Argello, o senhor tinha
sido orientado a procurar Paulo Roxo, e que efetivamente o encontro ocorreu numa casa
no Lago Sul, em Brasília. O senhor poderia me explicar, por favor, as circunstâncias desse
fato?
Depoente:-Sim. Eu marquei com... eu recebi o recado de conversar com o Paulo, retornei,
descobri que era Paulo Roxo, liguei para o Marcelo em São Paulo, aí perguntei, eu falei
“Olha,  estão  me  procurando,  estão  tentando  marcar  uma...  o  Paulo  Roxo  está  me
procurando, querendo marcar uma reunião na casa dele”, ele falou “Vai e ouve, e segue a
determinação que nós estamos dando”.
Ministério Público Federal:-Quem estava presente nessa reunião?
Depoente:-Só o senhor Paulo Roxo e eu.
Ministério Público Federal:-E o que ele falou nessa reunião com o senhor?
Depoente:-Ele falou que as empresas estavam com um compromisso de pagar cada uma
5 milhões  para o senador e que a Camargo estava inadimplente, estava em dívida. Eu
disse a ele que a Camargo não tinha participado de qualquer conversa,  portanto não
estava inadimplente, não estava em dívida, e que a Camargo não ia pagar.
Ministério  Público  Federal:-Em  depoimento,  o  senhor  disse  que  pelo  contexto  da
conversa era possível aferir que o Paulo Roxo estava falando da CPI da Petrobras.
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Depoente:-Sim, pelo contexto ele se referia sobre a CPI, porque ele falou a mesma coisa
que o senador falou, que as empresas tinham se conversado e que...
Ministério Público Federal:-E ele falou a forma como deveria ser esse pagamento?
Depoente:-Não, não,  só falou isso e eu disse que a Camargo Correa não ia pagar,  a
reunião acabou aí.
(...)”

PAULO ROXO ainda insistiu na cobrança a GUSTAVO MARQUES, por telefone e

depois, em 25/08/2014  a pedido de GIM ARGELLO e ciente que tratava de vantagens indevidas,

por  meio  do  aplicativo  WhatsApp,  encaminhou  mensagem  a  GUSTAVO  MARQUES  com  os

seguintes dizeres:  “(61) 8111-7755: Gustavo, precisando de uma posição definitiva. Qdo podemos

encontrar? Amanha estarei no Rio. Se puder ser 4a para mim seria melhor. Gustavo Marques: Quem

é? (61) 8111-7755: Paulo Roxo. Desculpe, é q estou falando de outro número que vc não tinha.”

“(...)
Ministério  Público  Federal:-Ok.  Depois  dessa  reunião  teve  mais  algum  contato
telefônico com ele, algum tipo de mensagem por celular?
Depoente:-Depois de um tempo eu recebi uma mensagem sim. Algo assim, “Precisamos,
precisamos ou preciso de uma posição definitiva  sua”,  e eu perguntei  quem era,  não
estava identificado, eu perguntei que era, ele falou “Aqui é Paulo Roxo”, ele se identificou,
nós não (ininteligível).
Ministério Público Federal:-Vou ler  para o senhor o contexto da mensagem que foi
apresentada ao ministério público, se o senhor confirma se é isso mesmo, já que o senhor
não está aqui e eu não posso exibir o documento. O número 61.811117755, “Gustavo,
precisamos de uma posição definitiva,  quando podemos encontrar, amanhã estarei no
Rio, se puder ser quarta para mim seria melhor”, aí o senhor responde “Quem é?”, aí o
número responde “Paulo Roxo, desculpe, é que eu estou falando de um número que você
não tinha”.
Depoente:-(ininteligível). Exato.
Ministério Público Federal:-Ok. E foi realizado algum novo encontro com ele depois
disso?
Depoente:-Não, não foi.
Ministério Público Federal:-A Camargo fez o pagamento?
Depoente:-Não, não fez.
(...)”
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Embora as defesas de PAULO ROXO e VALERIO NEVES sustentem que ambos não

tinham conhecimento dos crimes objeto da imputação, PAULO ROXO deixou claro em depoimento

na fase policial, que ambos sabiam do que se tratava, tendo sido o fato objeto de conversa entre

eles. Na primeira oitiva na polícia, PAULO ROXO confirmou que havia discutido o fato com VALERIO

NEVES, e foi ainda mais enfático ao ser reinquirido pela autoridade policial no dia 15 de abril de

2016, ao dizer que “com certeza, que antes mesmo da mídia potencializar tais suspeitas de uso da

CPI  por  parte  de  GIM,  o  reinquirido  e  VALÉRIO  já  haviam comentado  sobre  tais  suspeitas  que

estavam tendo quando estavam no aeroporto de São Paulo, em 18/08/2016, de que aqueles recursos

pudessem estar se tratando de acertos de GIM na CPI (...)”.  A tentativa da defesa de desqualificar o

depoimento na fase policial demonstrou má-fé do acusado, pois claramente os depoimentos na

fase investigatória foram hígidos e regulares,  como demonstrado pela prova juntada aos autos

(vídeo da oitiva e perícia).

Sobre o fato da CAMARGO CORREA em específico, os executivos da empresa

entenderam  que  não  era  o  caso  de  efetuar  o  pagamento  da  vantagem  indevida.  GUSTAVO

MARQUES não retornou e não mais houve tentativa de contatos, a partir de então, por parte de

PAULO ROXO.

Em suma, as provas colhidas no bojo dos presentes autos comprovam de forma

inconteste que, GIM ARGELLO, VALÉRIO NEVES e PAULO ROXO, com auxílio de JULIO CAMARGO,

incorreram, por 1 vez, na prática do delito de concussão, previsto no artigo 316, caput, do Código

Penal.

C.3. LAVAGEM DE ATIVOS

C.3.1 DOS CRIMES ANTECEDENTES

C.3.1.1 Pressuposto teórico quanto à demonstração de crimes antecedentes

Pertinente,  no ponto,  a  observação de Patrícia  Maria  Núñez Weber e Luciana
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Furtado  de  Moraes102,  ao  discorrerem  sobre  os  requisitos  da  prova  dos  crimes  antecedentes

necessários  para  a  formação  do  juízo  da  prática  do  crime  de  lavagem,  destacando  a

admissibilidade, aqui também, das evidências indiciárias para isso:

“(...).

Em percuciente artigo sobre a autonomia do crime de lavagem e prova indiciária, Moro

oferece uma precisa resposta à questão. Como bem pondera o autor, o dispositivo do §

1º do art. 2º da Lei 9.613/98 encerra, em verdade, apenas uma armadilha interpretativa.

E explica:

"Afinal, qualquer crime pode ser provado exclusivamente por meio de prova indireta.

Vale,  no Direito brasileiro,  o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz,

conforme o art. 157 do CPP, o que afasta qualquer sistema prévio de tarifação do valor

probatório  das  provas.  O  conjunto  probatório,  quer  formado  por  provas  diretas  ou

indiretas, ou exclusivamente por uma delas deve ser robusto o suficiente para alcançar o

'standard' de prova própria do processo penal, de que a responsabilidade criminal do

acusado  deve  ser  provada,  na  feliz  fórmula  anglo-saxã,  'acima  de  qualquer  dúvida

razoável'. 

Nestas condições, é certo que o termo 'indícios' foi empregado no referido dispositivo

legal não no sentido técnico, ou seja, como equivalente a prova indireta (art. 239 do

CPP), mas sim no sentido de uma carga probatória que não precisa ser categórica ou

plena, à semelhança do emprego do mesmo termo em dispositivos como o art. 12 e o

art. 212 do CPP.

Portanto, para o recebimento da denúncia, basta 'prova indiciária', ou seja, ainda não

categórica, do crime antecedente e, a bem da verdade, do próprio crime de lavagem,

como é a regra seral para o recebimento da denúncia em qualquer processo criminal. Já

para a condenação, será necessária prova categórica do crime de lavagem, o que inclui

prova convincente de que o objeto desse delito é produto de crime antecedente.  Tal

prova categórica pode, porém, ser constituída apenas de prova indireta." (grifo

nosso)

Ou  seja,  diferentemente  do  momento  do  recebimento  da  denúncia,  para  fins  de

102 In: Lavagem de Dinheiro – Prevenção e Controle Penal, Carla Veríssimo de Carli (org.), Verbo Jurídico, 2013, p. 371/373.
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condenação,  serão necessários elementos probatórios mais precisos,  mesmo que

circunstanciais  ou  indiciários,  desde  que  convincentes,  de  que  o  objeto  da

lavagem tenha origem em infração penal antecedente." O importante,  tal  como

leciona  Callegari,  é  que  haja  um  fato  minimamente  circunstanciado,  e  que  o  juiz

responsável pelo julgamento do crime de lavagem saiba com precisão qual é o fato

criminoso que originou os bens.

Na  jurisprudência  brasileira,  como  bem  pondera  Moro,  não  se  encontram  ainda

significativas decisões sobre esta questão. Ao analisar a matéria, o autor cita que nos

Estados Unidos a jurisprudência vem admitindo que a prova de que os bens, direitos e

valores  na  lavagem provêm de  um delito  antecedente  seja  satisfeita  por  elementos

circunstanciais. Neste sentido, já se decidiu que a prova de que o cliente do acusado por

crime de lavagem era um traficante,  cujos  negócios  legítimos  eram financiados  por

proventos do tráfico, era suficiente para concluir-se que as transações do acusado com

seu cliente envolviam bens contaminados. Em outro caso, entendeu-se que, quando o

acusado por crime de lavagem de dinheiro faz declarações de que o adquirente de um

avião é traficante e quando o avião é modificado para acomodar entorpecentes, pode

ser concluído que o dinheiro utilizado para a aquisição era proveniente do tráfico de

entorpecentes. Essa, segundo o autor, parece ser a melhor solução interpretativa.

Noutro  giro,  não  é  demais  ressaltar  que  é  absolutamente  dispensável  que  haja

sentença condenatória sobre o crime antecedente para que se possa fundamentar

o decreto condenatório de lavagem. Com efeito, o próprio artigo 2º, inciso II, é claro

neste sentido quando dispõe que o processo e julgamento sobre o crime de lavagem

independe do processo e julgamento sobre a infração penal antecedente. Não obstante,

há que se registrar que algumas sentenças acerca do crime antecedente poderão ter

reflexos na prova do processo sobre o crime de lavagem. E o que ocorre na hipótese de

sentença que negue a ocorrência do delito, ou que reconheça a existência de quaisquer

causas  de  exclusão  da  tipicidade  ou  da  ilicitude  da  conduta.  Não  há  como  negar,

portanto,  que  sentenças  como  tais,  uma  vez  que  afastam  a  ocorrência  do  crime

antecedente, poderão redundar na descaracterização do crime de lavagem.

Enfim,  dada  a  complexidade  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  e  sua  frequente

transnacionalidade, a tarefa de comprovar a infração prévia não é simples. E foi com

base nesta premissa e com o escopo de se dar maior efetividade à persecução dos delitos
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de lavagem que o legislador brasileiro previu a autonomia material e processual, assim

como consagrou a relação de acessoriedade limitada entre o delito e seu antecedente.

Logo,  devem  ser  admitidas  provas  indiretas  e  circunstanciais  sobre  o  crime

antecedente com vistas a fundamentar um decreto condenatório da prática de

lavagem de ativos, sendo toda a atividade jurisdicional pautada pelo princípio do

livre convencimento motivado do juiz.

Um alicerce deve ser claro:  há que se demonstrar claramente a origem ilícita dos

bens  ocultados  ou  dissimulados,  objeto  da  lavagem  de  ativos.  Os  demais

contornos da infração precedente são menos relevantes na apreciação judicial

vinculada à análise da perfectibilização ou não do crime de branqueamento”. -

destaques adicionados

Nessa mesma linha, demonstrando que, do princípio da autonomia da lavagem,

decorre a diferença entre o ônus probatório para o ato da lavagem e o ônus probatório em relação

ao  delito  antecedente,  observem-se  os  argumentos  lançados  na  sentença  os  autos  nº

2005.70.00.03400800, j. 17/7/2009:

“(...).  96. É ainda oportuno destacar que o art. 2 °, II, da Lei 9.613/1998 estabelece o

principio da autonomia do processo e julgamento do crime de lavagem:

"Art. 2 ° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:

(...)

II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo

anterior, ainda que praticados em outro pais;

97.  Na  mesma  linha,  o  §  1.°  dispõe  que  "a  denúncia  será  instruída  com  indícios

suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta

Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime". Como qualquer

crime pode ser provado através de prova direta ou indireta,  inclusive exclusivamente

através de prova indireta, é certo que "indícios" foi empregado no referido dispositivo

legal  não no sentido técnico,  como prova indireta (artigo 239 do CPP),  mas sim no

sentido de uma carga probatória que não precisa ser categórica ou plena, à semelhança

do emprego da mesma expressão em dispositivos como o artigo 126 e artigo 312 do
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CPP

98. A autonomia do crime de lavagem significa que pode haver inclusive condenação

por crime de lavagem independentemente de condenação ou mesmo da existência de

processo pelo crime antecedente.

99. De forma semelhante, não tendo o processo por crime de lavagem por objeto

o crime antecedente, não se faz necessário provar a materialidade deste, com

todos  os  seus  elementos e  circunstâncias,  no processo por crime de lavagem.

Certamente,  faz-se  necessário  provar  que  o  objeto  da  lavagem  é  produto  ou

provento  de  crime antecedente,  o  que exige  produção probatória  convincente

relativamente ao crime antecedente, mas não ao ponto de transformar o crime

antecedente  no  objeto  do  processo  por  crime de  lavagem,  com toda  a  carga

probatória decorrente.

(…)”. - grifos adicionados

O mesmo magistrado já teve a oportunidade de reiterar, de maneira ainda mais

completa,  os fundamentos desse entendimento ao julgar  outros  processos relacionados a esta

Operação  Lava  Jato.  Nesse  sentido,  por  exemplo,  na  sentença  proferida  nos  autos  5025687-

03.2014.404.7000  (evento  447),  além  de  fazer  uma  análise  de  direito  comparado,  o  juízo

demonstrou que a jurisprudência pátria, em que pese escassa, corrobora esse entendimento:

“(...)  225.  No  Brasil,  a  jurisprudência  dos  Tribunais  de  Apelação  ainda  não  é

suficientemente  significativa  a  respeito  desta  questão.  Não  obstante,  é  possível

encontrar alguns julgados adotando o mesmo entendimento, de que a prova indiciária

do  crime  antecedente  seria  suficiente.  Por  exemplo,  no  julgamento  da  ACR

2000.71.00.041264-1 - 8.ª Turma - Rel. Des. Luiz Fernando Penteado - por maioria - j.

25/07/2007, DE de 02/08/2007, e da ACR 2000.71.00.037905-4 - 8.ª Turma - Rel. Des.

Luiz Fernando Penteado - un. - j. 05/04/2006, dede 03/05/2006, o TRF da 4.ª Região,

em  casos  envolvendo  lavagem  de  dinheiro  tendo  por  antecedentes  crimes  de

contrabando,  descaminho  e  contra  o  sistema financeiro,  decidiu-se  expressamente

que  'não  é  exigida  prova  cabal  dos  delitos  antecedentes,  bastando  apenas

indícios  da  prática  das  figuras  mencionadas  nos  incisos  I  a  VII  para  que  se

complete  a  tipicidade'. Também  merece  referência  o  precedente  na  ACR
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2006.7000026752-5/PR e 2006.7000020042-0,  8.ª  Turma do  TRF4,  Rel.  Des.  Federal

Paulo Afonso Brum, un., j. 19/11/2008, no qual foi reconhecido o papel relevante da

prova indiciária no crime de lavagem de dinheiro.

226.  Também  merece  referência  o  seguinte  precedente  da  5.ª  Turma  do  Superior

Tribunal de Justiça quanto à configuração do crime de lavagem, quando do julgamento

de recurso especial interposto contra acórdão condenatório por crime de lavagem do

Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

'Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária a prova

cabal  do  crime  antecedente,  mas  a  demonstração  de  'indícios  suficientes  da

existência  do  crime antecedente',  conforme o  teor  do  §1.º  do  art.  2.º  da  Lei  n.º

9.613/98.  (Precedentes  do  STF  e  desta  Corte)'  (RESP  1.133.944/PR  -  Rel.  Min.  Felix

Fischer - 5.ª Turma do STJ - j. 27/04/2010)”

(grifos nossos)

Diante disso, há que se ter em mente que o  standard de prova a respeito dos

delitos  antecedentes  é  menos  rigoroso  do  que  aquele  que  se  deve  formar  para  o  juízo

condenatório acerca do de lavagem de dinheiro. 

No caso dos autos,  imputou-se  aos réus  a  prática  de delitos  de lavagem de

dinheiro  oriundo dos  antecedentes  crimes de cartel,  fraude  às  licitações e  corrupção.  Os  dois

primeiros,  contudo,  não são objeto de imputação específica,  pelo que, analisados tão somente

como crimes antecedentes à lavagem, contentam-se com a demonstração de “indícios suficientes”

de sua existência, dispensando prova cabal ou categórica.

C.3.1.2  Dos  suficientes  indícios  quanto  aos  crimes  antecedentes  de  cartel  e  fraude  às

licitações

Narra a denúncia que os executivos RICARDO PESSOA, WALMIR PINHEIRO, LEO

PINHEIRO, JULIO CAMARGO e AUGUSTO MENDONÇA já foram condenados por este juízo pela

prática de crimes de corrupção, lavagem de capitais e organização criminosa.

Como exposto na denúncia, no âmbito da PETROBRAS, foi criado um poderoso
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cartel que contava com a participação das empresas OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,

ENGEVIX,  ANDRADE  GUTIERREZ,  TOYO  SETAL,  além  de  outras  já  citadas  nas  diversas  ações

penais103.  Basicamente, o objetivo do cartel  era o de combinar a participação nos certames da

estatal, definindo previamente quem seria, dentre elas, a empresa que apresentaria o menor preço,

ao qual as outras dariam cobertura. Tal afirmação é corroborada pelo depoimento de AUGUSTO

MENDONÇA104:

AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO (testemunha de acusação, evento 184)

“Ministério  Público  Federal:-  Senhor  Augusto,  antes  de  adentrar  na  questão
envolvendo  as  doações,  os  pagamentos  para  o  Senhor  Gim  Argello  eu  queria
perguntar algumas questões relacionadas ao suposto cartel de obras na Petrobras.
Em seu acordo de colaboração o senhor menciona sobre um cartel de empresas em
nome  da  Petrobras.  Tem  como  você  me  descrever  sucintamente  a  forma  de
funcionamento desse cartel? 

Depoente:-  Basicamente a partir do ano de 2003/2004, nove empresas que já se
reuniam  pra  discutir  prioridades  nas  obras  da  Petrobras,  passaram  a  ter  mais
efetividade por conta de, vamos dizer, a reciprocidade pelo lado da Petrobras, uma
certa  colaboração  pelo  lado  da  Petrobras  com  as  empresas  que  deveriam  ser
convidadas e o número dessas empresas aí  aumentou pra  16.  Logo em seguida,
talvez em 2006/2007, e as empresas se reuniam periodicamente pra escolher as suas
prioridades e cada empresa que tinha uma prioridade as demais não competiam com
ela, apresentando propostas com preços superiores.

Ministério Público Federal:- Ok. Qual é a empresa que o senhor representa com seu
sócio?

Depoente:- A Setal Sog.

Ministério Público Federal:- E quais empresas participavam 1 desse cartel?

Depoente:- Eram 16 empresas, eu posso não lembrar todas de cabeça aqui, mas eu
tenho descrito aí no meu termo de cooperação. Se o senhor me perguntar algum
nome específico eu vou saber de que se..

Ministério Público Federal:- A OAS participava do cartel?

Depoente:- Sim senhor, participava.

Ministério Público Federal:- A UTC Engenharia participava desse cartel?

Depoente:- Participava sim.

Ministério Público Federal:- A Odebrecht participava desse cartel?

Depoente:- Participava.

Ministério Público Federal:- Andrade Gutierrez participava desse cartel?

Depoente:- Participava.

103Veja-se  as  ações  penais  no  5026212-82.2014.404.7000,  5083258-29.2014.404.7000,  5083351-
89.2014.404.7000,  5083360-51.2014.404.7000,  5083376-05.2014.404.7000,  5083401-18.2014.404.7000,
5083838-59.2014.404.7000, 5012331-04.2015.404.7000.

104 Transcrição do depoimento no evento 229

 204/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ministério Público Federal:- A Camargo Correa participava desse cartel?

Depoente:- Participava.

Ministério Público Federal:- A Engevix participava desse cartel?

Depoente:- Participava”.

(...)

Ministério Público Federal:-  Exemplificamente, obras da Petrobras em que houve
esse cartel, por exemplo Comperj?

Depoente:- Algumas obras, algumas licitações do Comperj sim.

Ministério Público Federal:- Renest?

Depoente:- Renest, a grande maioria sim.

Ministério Público Federal:- Ok. Refinaria, no Paraná tem uma refinaria também, a
Replan?

Depoente:- Sim. Repar no Paraná, Replan em Paulínia, várias refinarias da Petrobras
passaram por um processo de modernização, principalmente pra redução de enxofre
da gasolina e diesel,  então, basicamente todas as refinarias da Petrobras no Brasil
passaram por esse processo nessa oportunidade aí.

Ministério  Público Federal:-  Ok.  E  os  diretores  da  Petrobras,  eles  tinham uma...
Desculpe.

Juiz Federal:- Esse assunto precisa tratar com ele?

Ministério  Público  Federal:-  (ininteligível)  Excelência.  Diretores  da  Petrobras
recebiam vantagens indevidas dessas empresas?

Depoente:- Recebiam senhor. Da diretoria de serviços e a diretoria de abastecimento.

Ministério  Público  Federal:-  Quem  da  diretoria  de  abastecimento  e  quem  da
diretoria de serviços?

Depoente:- Serviços era Renato Duque e abastecimento era Paulo Roberto.

(...)

Ministério Público Federal:- Ok. Após a deflagração da Operação Lava Jato houve
algum tipo de conversas entre os empreiteiros que demonstrasse preocupação com
as investigações?

Depoente:-  Sim.  Sim.  De um modo geral  todas as empresas e os profissionais 1
ficaram preocupados com o desenvolvimento da operação.

Ministério Público Federal:-  Ok. E como era explanada essa preocupação,  quem
que o senhor pode indicar que também demonstrou esse tipo de preocupação?

Depoente:-  Nessa  época  a  Petrobras  tinha  muitas  concorrências,  também  tinha
muitos eventos e pelo fato das empresas conversarem, elas eram próximas né? Os
profissionais trocavam informações, se encontravam. Conversavam e a partir do início
da Operação  Lava  Jato  todos  ficaram preocupados.  Eram conversas,  vamos dizer,
correntes porém os encontros começaram a diminuir né? Na verdade, essa questão
do cartel já não funcionava mais, mas as empresas ainda se conversavam e acredito
que a partir da delação premiada do Paulo, acredito que essas conversas diminuíram
bastante.
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Com o fluir das investigações, foi possível apurar que, no mínimo entre os anos

de 2004 e 2012, as diretorias da estatal teriam sido divididas entre os partidos políticos que eram

os responsáveis por indicar e manter os respectivos diretores em seus cargos.

A  sistemática  de  decisões  e  atuação  do  grupo  criminoso  no  âmbito,  para  a

conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem definido.

Inicialmente,  RICARDO  PESSOA105,  diretor  da  UTC  ENGENHARIA,  realizava  e

coordenava as reuniões do “CLUBE”, as quais ocorriam, em sua maioria, nas sedes da própria UTC,

em São Paulo  e  Rio  de  Janeiro  e,  em algumas  ocasiões,  na  sede  da  QUEIROZ GALVÃO e  da

ANDRADE GUTIERREZ. 

AUGUSTO MENDONÇA em seu depoimento judicial  (evento 184),  confirmou a

realização  de  reuniões  entre  representantes  das  empresas  do  cartel  para  discutir  quais  delas

ficaram com determinadas obras na PETROBRAS:

AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO (testemunha de acusação, evento 184)

“(...)

Ministério Público Federal:-  O senhor disse que essas empresas se reuniam para
discutir quais iam ficar com quais obras na Petrobras?

Depoente:-  Isso.  Cada  um,  eles  faziam  reuniões  para  eles  escolher  prioridades.
Discutiam pra que cada um ficasse, escolhesse qual era a obra mais adequada, talvez
essa questão de localização, especialidade da obra. Então, baseado valores entre as
empresas  né?  Quantidade  de  contratos,  baseados  nessas  questões  as  empresas
escolhiam as concorrências que iriam ganhar.

(...)”

De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas, por vezes, eram lançadas

pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na reunião. Para

comprovar a existência desses encontros, vejam-se as anotações manuscritas de reunião realizada

no dia  29/08/2008106.  Neste  documento  foram anotadas  reclamações,  pretensões  e  ajustes  de

várias  das  empresas  cartelizadas  com relação a  grandes  obras  da  PETROBRAS.  Deste  material

105 Denunciado nos autos nº 5083258-29.2014.404.7000.
106 Evento 2, OUT 77.
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também se depreende a informação de que o próximo encontro ocorreria no dia 25/09, o que

retrata a periodicidade mensal com que tais reuniões ocorriam. De mesmo teor e o conteúdo das

anotações fornecidas por JULIO CAMARGO.

Com  o  progresso  das  atividades,  no  ano  de  2011  os  membros  do  cartel

resolveram estabelecer um “roteiro” ou “regulamento” denominado de “Campeonato Esportivo”.

Esse fato foi comprovado pelo documento107 entregue pelo colaborador AUGUSTO MENDONÇA , e

prevê, de forma analógica a uma competição esportiva, as “regras do jogo”, estabelecendo o modo

pelo qual selecionariam entre si a empresa ou as empresas (no caso de Consórcios) que venceriam

os certames da PETROBRAS.

Em  depoimento  judicial  (evento  184),  AUGUSTO  MENDONÇA  explica  que

documentos fornecidos por ele, relativos a campeonato esportivo e as anotações manuscritas de

reuniões, se referem as tratativas sobre o cartel das empreiteiras: 

“(...)

Ministério  Público Federal:-  Dentre  os documentos  que  foram apresentados  na
colaboração existe um anexo da denúncia, o evento 2, auto 78. É um regulamento de
campeonato esportivo. Eu vou exibi-lo, o senhor só me fala o que é que trata isso por
favor, rapidamente?

Depoente:-  Sim senhor. Esse aqui eu que juntei nos meus termos de depoimento,
isso  aqui  refere-se  a  uma  regra  que,  aliás,  algumas  regras  que  as  empresas  se
impuseram no sentido de participar do cartel.

Ministério Público Federal:- Regras entre si, é isso?

Depoente:- Regras entre si. É.

Ministério  Público  Federal:-  Esse  documento  aqui  também,  umas  anotações
também são relacionadas ao cartel? Evento 2, auto 77?

Depoente:- Sim. São relacionadas ao cartel.

(...)”

Em obras específicas,  como é o caso do COMPERJ,  foi  criado um documento

intitulado “reunião de bingo”108 em que, por exemplo, são indicadas as empresas que deveriam

107Evento 2_OUT 78 
108Documentação apreendida na sede da empresa ENGEVIX - Autos 5053845-68.2014.404.7000,
evento 38, APREENSAO9, fls. 04/30. - OUT79.
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participar  de  licitações  dos  diferentes  contratos  do  COMPERJ,  enquanto  no  papel  intitulado

“proposta de fechamento do bingo fluminense”, são listados os “prêmios” (diferentes contratos do

COMPERJ) e os “jogadores” (diferentes empreiteiras). Em outro documento, uma “lista de novos

negócios (mapão) – 28.09.2007 (...)”, são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e

uma proposta de quem seriam as construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por

siglas  em  vários  casos  dissimuladas.  Há  várias  outras  tabelas  representativas  da  divisão  de

mercado, como aquela chamada “avaliação da lista de compromissos”.

Em suma, o cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus membros,

que  realmente  logravam,  com  isso,  evitar  integralmente  a  competição  entre  as  empresas

cartelizadas,  de forma que todas pudessem ser  beneficiadas  pelo  acordo – em detrimento da

contratante, que inicialmente era a PETROBRAS.

O cartel funcionou de forma plena e consistente ao menos entre os anos 2004 e

2014, vindo a interferir em vários processos licitatórios da PETROBRAS. A manutenção do cartel era

realizada pelas empreiteiras quando estas cooptavam agentes públicos da estatal, especialmente

dos  seus  altos  Diretores.  Com  isso,  as  empresas  que  integravam  o  “CLUBE”  tinham  plenas

condições de fraudar o caráter competitivo das licitações da empresa estatal, obtendo uma série

de vantagens.

Tais vantagens de caráter nitidamente econômico, constituíam o proveito obtido

pelas empreiteiras com a prática criminosa da formação de cartel e fraude à licitação. O produto do

crime,  além de  ser  contabilizado para  o  lucro das  empresas,  também servia  em parte  para  o

pagamento de propina a empregados públicos da Petrobras e a terceiros (operadores, agentes

políticos e partidos políticos), sempre por via simulada.

Insta ressaltar que os valores obtidos de forma ilícita não se destinavam somente

aos Diretores da Petrobras, mas também aos partidos políticos e aos parlamentares responsáveis

pela manutenção dos Diretores nos cargos. As quantias eram repassadas aos agentes políticos de

maneira  periódica e  ordinária,  e  também  de  forma  episódica  e  extraordinária,  sobretudo  em

épocas de eleições ou de escolhas das lideranças. 
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Essa  informação  foi  confirmada  pelo  réu  RICARDO RIBEIRO PESSOA,  em seu

interrogatório judicial nos presentes autos (evento 337):

“(...)
Juiz Federal: Algumas coisas são repetidas, mas esse é um outro processo. O senhor, em
2014, era presidente da UTC Engenharia?
Interrogado: Exatamente, Excelência.
Juiz Federal: A UTC Engenharia era uma empreiteira fornecedora da Petrobras?
Interrogado: Sim.
Juiz Federal: O senhor prestou depoimento anteriormente aqui perante a justiça e o senhor
revelou que a UTC Engenharia, como outras empreiteiras, efetuaria pagamento de vantagem
indevida, propina, a agentes da Petrobras.
Interrogado: Correto, Excelência.
Juiz Federal: Isso acontecia de uma maneira reiterada, senhor Ricardo?
Interrogado: Sim.
Juiz Federal: O senhor tem conhecimento se outras empreiteiras também faziam isso?
Interrogado: Como já  relatei  na  minha colaboração,  a  grande maioria  das  empreiteiras
faziam isso.
Juiz Federal: Esses pagamentos também eram destinados a agentes políticos?
Interrogado: Sim.
Juiz Federal: Então agentes da Petrobras e agentes políticos?
Interrogado: Em alguns casos eram para agentes políticos e uma parte para agentes da
Petrobras.

Como destacado na inicial, no caso concreto, tais valores ilícitos também foram

utilizados  para  possibilitar  o  pagamento  de  propina  com intuito  de  obstruir  os  trabalhos  das

Comissões Parlamentares de Inquérito da PETROBRAS. Evidência de que os valores envolvidos nas

condutas de ocultação e dissimulação tem origem criminosa, decorre da própria mensagem que

LEO  PINHEIRO  encaminhou  a  ROBERTO  ZARDI  e  DILSON  PAIVA,  apontando  que  a  propina

destinada a GIM ARGELLO seria paga com os recursos ilícitos obtidos pela OAS nos contratos da

PETROBRAS na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima (RNEST):
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LÉO  PINHEIRO,  em  seu  interrogatório  (evento  447),  relatou  que  a  doação  à

Paróquia foi colocada como centro de custos das obras da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, pois as

despesas  da  empresa  deveriam  ser  sempre  declaradas  e,  que  como  se  tratava  de  CPMI  da

PETROBRAS, uma maneira de alocar a despesa a obras da RNEST seria por conta da CPMI. 

“(...)
Juiz Federal: Por que colocar o centro de custo a obra da RNEST?
Interrogado:  A  OAS trabalha  com um sistema  de alocação  de recursos  e  centro  de
custos. A quantidade de negócios que nós rodávamos anualmente gerava em torno de
120 a 150 negócios independentes. Ninguém na empresa é autorizado a fazer nada sem
dizer a quem debitar. Como isso era CPMI da Petrobras, era uma despesa, nós não temos
despesa que não tem alocação. Uma maneira de alocar e RNEST é por causa da CPMI.
Juiz  Federal:  E  o  senhor  também  fazia  referência  ao  projeto  Alcoólico.  Porque  esse
nome?
Interrogado: Era um nome que a gente dava ao senador Gim Argello.
Juiz Federal: A gente quem, senhor Adelmário? O senhor?
Interrogado: Eu
(...)”

O  trânsito  das  vantagens  indevidas  de  uma  ponta  a  outra  –  empreiteiros  à

agentes  políticos  e  Diretores  –  ocorria  por  meio  de  atos  de  lavagem  de  ativos,  que  seriam

operacionalizadas  por  meio  de  “operadores  financeiros”  ou  “intermediários”.  Estes  seriam  os

responsáveis  pelo  emprego  de  técnicas  de  ocultação  da  origem  dos  recursos,  permitindo  o

branqueamento  de  ativos,  como  também  pela  entrega  da  propina  aos  seus  destinatários  de

maneira a ter aparente licitude.

A entrega dos valores ilícitos para o operador financeiro ocorria basicamente de

três  formas:  (a)entrega  dos  valores  em  espécie;  (b)depósito  e  movimentação  no  exterior;

(c)contratos simulados com empresas.

Após, com o dinheiro disponível ao operador, iniciava-se uma fase, na qual os

valores  saíam  do  intermediário  e  eram  enviados  aos  destinatários  finais  (agentes  públicos  e

políticos), descontada a comissão do operador. Em regra, o envio do dinheiro poderia ocorrer de 5

formas distintas ao seu destinatário final: a) A primeira forma consistia na entrega de valores em
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especie, que era feita por meio  de empregados ou prepostos dos operadores, os quais faziam

viagens em voos comerciais, com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados 109;  b) A segunda

forma era a realização de transferências eletrônicas para empresas ou  pessoas indicadas pelos

destinatários ou, ainda, o pagamento de bens ou contas em nome dos beneficiários110; c) A terceira

forma ocorria por meio de transferências e depósitos em contas no exterior, em nome de empresas

offshores  de responsabilidade dos agentes públicos ou de seus familiares111;  d) A quarta forma,

adotada sobretudo em épocas de campanhas eleitorais,  era  a  realização de doações “oficiais”,

devidamente declaradas, pelas construtoras ou empresas coligadas, diretamente para os políticos

ou para o diretório nacional ou estadual do partido respectivo, as quais, em verdade, consistiam

em propinas pagas e disfarçadas do seu real propósito112e, e) A quinta forma ocorria por meio da

compra e reforma de imoveis pelas empreiteiras ou empresas intermediarias da lavagem de ativos,

em beneficio dos destinatários finais da propina113.

Em suma, os valores assim auferidos diretamente mediante a prática dos crimes

de  cartel,  fraude  à  licitações,  corrupção,  lavagem  de  dinheiro  e  organização  criminosa  por

representantes  das  empreiteiras  que participaram de todo o esquema que,  inclusive,  já  foram

condenados por este juízo114, os quais, em parte, foram canalizados no pagamento de propina a

109 Na acao penal no 5025695-77.2014.404.7000, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA foi denunciado pelo trasporte fraudulento de
valores  em especie  em viagens  que realizou;  tambem tendo como modo de operacao o transito  de valores  em especie,  NELMA
KODAMA foi denunciada na acao penal no 5026243-05.2014.404.7000, sendo que a acusacao abrange tambem a tentativa da pratica do
crime de evasao de divisas, ja que NELMA foi presa em flagrante no Aeroporto de Guarulhos na posse injustificada de duzentos mil
euros;  tambem na acao penal no 5049898- 06.2014.404.7000 denunciada a metodologia de entrega e recebimento de valores em
especie pelo nucleo comandado por ALBERTO YOUSSEF, sendo o responsavel direto pela atividade RAFAEL ANGULO LOPES.
110 Na acao penal no 5083258-29.2014.404.7000 foi denunciada a lavagem por meio de depositos nas empresas GFD Investimentos, 
MO Consultoria e Empreiteira Rigidez com base em contratos simulados de prestacao de servico; ao passo que na acao penal no 
5083401-18.2014.404.7000, por exemplo, foi denunciada a ocultacao de capital pela aquisicao de diversos bens com recursos 
provenientes dos crimes praticados em detrimento da Petrobras, como empreendimentos hoteleiros na Bahia – posteriormente 
desmembrada na acao penal no 5028608-95.2015.404.7000; tambem denunciada a aquisicao de apartamento em favor de NESTOR 
CERVERO na acao penal no 5007326-98.2015.404.7000.
111 Na acao penal no 5039475-50.2015.404.7000 foi denunciado o recebimento de valores decorrentes de vantagens indevidas por 
JORGE ZELADA em offshore mantida em banco suico; tambem formulada acusacao em desfavor de MARIO GOES e PEDRO BARUSCO 
pelo recebimento de valores ilicitos por meio de offshore, conforme acao penal no 5012331-04.2015.404.7000; mais recentemente, 
RENATO DUQUE foi acusado pela utilizacao de contas na Suica para lavagem de capitais; emblematico tambem o caso de PAULO 
ROBERTO COSTA, que utilizou-se de seus familiares para ocultacao de valores no exterior, conforme acordo de colaboracao que firmou 
com o MPF.
112Na acao penal no 5019501-27.2015.404.7000 RENATO DUQUE, AUGUSTO MENDONCA e JOAO VACCARI NETO foram denunciados 
pela lavagem de recursos desviados da Petrobras por doacoes.
oficias ao Partido dos Trabalhadores – PT e repasses a Editora Grafica Atitude.
113Na acao penal no 5045241-84.2015.404.7000 foi denunciada a lavagem de ativos na reforma de imoveis de JOSE DIRCEU; enquanto 
que na acao penal no 5037093-84.2015.404.7000, foi denunciada a lavagem pela aquisicao de obras de arte e imoveis, como forma de 
pagamento de vantagens indevidas a RENATO DUQUE.
114 As  seguintes  ações  já  foram  julgadas  por  este  Juízo,  ocasião  em  que  foram  prolatadas  sentenças  penais

condenatórias em face dos réus a seguir, reconhecendo-os como culpados pela prática dos delitos de corrupção ativa
e/ou passiva e/ou lavagem de dinheiro e/ou pertinência a organização criminosa: 
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GIM ARGELLO,  com submissão a condutas de ocultação e dissimulação de origem e natureza

criminosa.

C.3.2. Pressupostos teóricos

C.3.2.1. Do crime de lavagem em relação ao crime de corrupção passiva

Em ações penais relacionadas à Operação Lava Jato, é frequente a apresentação

da  tese  defensiva  segundo  a  qual  as  condutas  de  lavagem  denunciadas  seriam  atípicas,

constituindo  consumação  do  crime  de  corrupção  passiva  na  modalidade  “receber”  ou  mero

exaurimento do delito de corrupção ativa,  pois  não possuiriam o condão de dar aparência de

licitude aos valores envolvidos e se dariam com a única finalidade de viabilizar o pagamento da

propina.

Essa alegação já foi bem enfrentada por esse juízo na r. sentença proferida nos

autos conexos 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1388), conforme segue (grifos nossos):

312.  Poder-se-ia,  como  faz  a  Defesa  de  Waldomiro  de  Oliveira,  alegar
confusão entre o crime de lavagem e o crime de corrupção, argumentando
que não haveria lavagem antes da entrega dos valores aos destinatários finais.

313.  Assim, os  expedientes  fraudulentos ainda comporiam o tipo penal  da
corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.

314.  O  que  se  tem  presente,  porém,  no  presente  caso  é  que  a  propina
destinada à corrupção dos agentes públicos e políticos foi paga com dinheiro
sujo, procedente de outros crimes antecedentes, aqui identificados como crime
de peculato e o crime do art. 96 da Lei nº 8.666/1993, já que caracterizado o
superfaturamento  e  sobrepreço  das  obras  contratadas  pela  Petrobras  ao
Consórcio Nacional Camargo Correa no âmbito da RNEST.

315. Se a corrupção, no presente caso, não pode ser antecedente da lavagem,
porque os valores foram entregues por meio das condutas de lavagem, não há

Autos  5083376-05.2014.4.04.7000:  JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO  FILHO,  AGENOR  FRANKLIN
MAGALHÃES MEDEIROS, PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF, MATEUS COUTINHO DE SÁ
OLIVEIRA,  JOSÉ  RICARDO  NOGUEIRA  BREGHIROLLI  e  FERNANDO  AUGUSTO  STREMEL  DE
ANDRADE.

Autos  5083838-59.2014.4.04.7000:  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  FERNANDO  ANTÔNIO
FALCÃO SOARES, NESTOR CUÑAT CERVERÓ e ALBERTO YOUSSEF.

Autos  5012331-04.2015.4.04.7000:  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  ADIR  ASSAD,  ALBERTO
YOUSSEF,  AUGUSTO  RIBEIRO  DE  MENDONÇA NETO,  DARIO  TEIXEIRA ALVES  JUNIOR,  JOÃO
VACCARI NETO, MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, RENATO DE
SOUZA DUQUE, SERGIO CUNHA MENDES e SONIA MARIZA BRANCO.
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 nenhum óbice para que os outros dois crimes figurem como antecedentes.

316. A mesma questão foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal
Federal  na  Ação  Penal  470.  Nela,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por
unanimidade,  condenou  Henrique  Pizzolato  por  crimes  de  peculato,
corrupção e lavagem. Pelo que se depreende do julgado, a propina paga
ao  criminoso  seria  proveniente  de  crimes  antecedentes  de  peculato
viabilizando  a  condenação  por  lavagem.  Portanto,  condenado  por
corrupção, peculato e lavagem. O mesmo não ocorreu com João Paulo
Cunha,  condenado por  corrupção,  mas  não por lavagem,  já  que não
havia  prova  suficiente  de  que  a  propina  a  ele  paga  tinha  também
origem em crimes antecedentes de peculato, uma vez que o peculato a
ele imputado ocorreu posteriormente à entrega da vantagem indevida.

317. Se propina é paga com dinheiro de origem e natureza criminosa, tem-se
os  dois  delitos,  a  corrupção  e  a  lavagem,  esta  tendo  por  antecedentes  os
crimes que geraram o valor utilizado para pagamento da vantagem indevida.
É o que ocorre no presente caso, com a ressalva que a corrupção é objeto de
outras ações penais.

No presente caso, o entendimento do r. juízo e do c. STF se aplica com ainda mais

razão,  pois  há  também,  como  crimes  antecedentes,  os  delitos  de  cartel,  fraude  às  licitações,

corrupção  de  terceiros  (empregados  da  PETROBRAS e  agentes  políticos),  lavagem de  ativos  e

organização criminosa, conforme apontado na inicial e em capítulo mais acima.

Ainda  que  não  fosse  assim,  isto  é,  ainda  que  não  houvesse  outros  crimes

antecedentes  absolutamente  independentes,  os  réus  deveriam  ser  condenados  por  lavagem

independentemente da corrupção.

Um primeiro aspecto que salta aos olhos quanto ao argumento das defesas é a

evidente falácia da afirmação de que as condutas de lavagem denunciadas constituiriam mera

forma de recebimento da propina, sem ter o objetivo de dar aparência de licitude aos respectivos

valores.

Ora, é cediço e evidente que o recebimento de valores em contas de terceiros

tem  o  objetivo  de  dissimular  a  origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  dos  valores

ilícitos, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, cita-se:

PENAL.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  OCULTAÇÃO.  SIMULAÇÃO.
DEPÓSITO  DOS  VALORES  OBTIDOS  ILICITAMENTE  EM  CONTAS  DE
TERCEIROS. QUADRILHA. INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

 213/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Para fins didáticos, o crime de lavagem de dinheiro se dá em três fases,
de acordo com o modelo do GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre
Lavagem de Dinheiro, a saber: colocação (separação física do dinheiro
dos autores do crime; é antecedida pela captação e concentração do
dinheiro),  dissimulação  (nessa  fase,  multiplicam-se  as  transações
anteriores, através de muitas empresas e contas, de modo que se perca
a  trilha  do  dinheiro  [paper  trail],  constituindo-se  na  lavagem
propriamente dita, que tem por objetivo fazer com que não se possa
identificar a origem dos valores ou bens) e integração (o dinheiro é
empregado em negócios lícitos ou compra de bens, dificultando ainda
mais  a investigação,  já  que o criminoso assume ares de respeitável
investidor,  atuando conforme as  regras  do  sistema).  Todavia,  o  tipo
penal do art. 1º da Lei nº 9.613/98 não requer a comprovação de que
os  valores  retornem  ao  seu  proprietário,  ou  seja,  não  exige  a
comprovação  de  todas  as  fases  (acumulação,  dissimulação  e
integração).  O  depósito  em  contas  de  terceiros,  "para  ocultar
dinheiro  proveniente  de  crime"  (TRF1,  AC  20024100004376-3,
Carlos  Olavo,  4ª  T.,  u.,  4.8.04),  tem  sido  reconhecido  como
suficiente para caracterizar a lavagem. Não se exigem sofisticação
ou rebuscamento na ocultação ou dissimulação. Como afirmado pelo
STF, o tipo não reclama "o vulto e a complexidade dos exemplos de
requintada  'engenharia  financeira'  transnacional,  com  os  quais  se
ocupa  a  literatura"  (STF,  RHC  80.816,  Pertence,  1ª  T.,  u.,  18.6.01).
Portanto,  a utilização de interpostas pessoas ("laranjas") poderá
constituir  ocultação  da  origem,  movimentação,  disposição  e
propriedade,  conforme  o  caso  concreto.  A  captação  de  dinheiro
mediante  fraude  em  contratos  de  financiamento  e  empréstimos
pessoais  e  posterior  depósito  em  contas  de  interpostas  pessoas,
constituem  indícios  de  que  havia  vínculo  de  cooperação  entre  os
denunciados com a finalidade de cometer crimes, nos moldes do art.
288 do CP. 

(TRF  4ª  Região  –  7ª  Turma  –  Unânime  –  relator:  Des.  José  Paulo
Baltazar  Júnior  –  Recurso  Criminal  em  Sentido  Estrito  –  autos:
5008054-29.2012.404.7200 – Decisão: 08/04/14 – DE: 09/04/14).

Nesse  ponto,  vale  destacar  que  o  crime  de  lavagem  é  delito  autônomo em

relação aos crimes antecedentes, conforme decorre do próprio artigo 2º, II da Lei 9.613/98. Tem

tipificação e, principalmente, objetivo próprios, protegendo bens jurídicos autônomos, consoante

decorre de trecho da ementa do julgamento da AP. 470 pelo STF:
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“(...) 2.5. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o
grande pulmão das mais variadas mazelas sociais, desde o tráfico de
drogas, passando pelo terrorismo, até a corrupção que desfalca o Erário
e  deixa  órfãos  um  sem-número  de  cidadãos  que  necessitam  dos
serviços públicos,  é também um mal por si,  pois  o seu combate
previne  o  envenenamento  de  todo  o  sistema  econômico-
financeiro, concluindo-se que a repressão à lavagem de dinheiro
visa a prevenir a contaminação da economia por recursos ilícitos,
a concorrência desleal, o zelo pela credibilidade e pela confiança
nas  instituições  (ASCENSÃO,  J.  Oliveira.  Repressão  da  lavagem do
dinheiro em Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37).
(trecho da ementa do acórdão da AP 470/MG).

2.5.1.  A dissimulação ou ocultação da natureza, origem, localização,
disposição,  movimentação  ou  propriedade  dos  proveitos  criminosos
desafia  censura  penal  autônoma,  para  além  daquela  incidente
sobre o delito antecedente,  tal  como ocorre,  ad exemplum, com a
ocultação do cadáver (art.  211 do Código Penal)  subsequente a um
homicídio,  situação em que não se opera a consunção de um crime
pelo outro.” (grifos nossos)

No  mesmo  sentido,  a  própria  Corte  Suprema  já  havia  decidido  quanto  ao

recebimento da denúncia na AP 470:

“(…)  CAPÍTULO  VI  DA  DENÚNCIA.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.
OCULTAÇÃO  E  DISSIMULAÇÃO  DA  ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO,
LOCALIZAÇÃO  E  PROPRIEDADE  DE  VALORES.  RECEBIMENTO  DE
MILHARES  DE  REAIS  EM  ESPÉCIE.  UTILIZAÇÃO  DE  INTERPOSTA
PESSOA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MERO EXAURIMENTO DO CRIME
ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1.
São improcedentes as alegações de que a origem e a destinação
dos montantes recebidos pelos acusados não foram dissimuladas
e de que  tais recebimentos configurariam mero exaurimento do
crime  de  corrupção  passiva.  Os  acusados  receberam  elevadas
quantias em espécie, em alguns casos milhões de reais, sem qualquer
registro  formal  em contabilidade ou transação bancária.  Em muitos
casos, utilizaram-se de pessoas não conhecidas do grande público e de
empresas de propriedade de alguns dos denunciados, aparentemente
voltadas para a  prática  do crime de lavagem de dinheiro,  as  quais
foram encarregadas  de  receber  os  valores  destinados  à  compra  do
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apoio político. Com isto, logrou-se ocultar a movimentação, localização
e propriedade das vultosas quantias em espécie, bem como dissimular
a origem de tais recursos,  tendo em vista os diversos intermediários
que se colocavam entre os supostos corruptores e os destinatários finais
dos  valores.  3.  A  tipificação  do  crime  de  lavagem de  dinheiro,
autônomo em relação ao crime precedente,  é  incompatível,  no
caso em análise, com o entendimento de que teria havido mero
exaurimento do crime anterior, de corrupção passiva.  (...)” (STF –
Pleno - relator: Min. Joaquim Barbosa - Inq 2245 – 28/08/07 – grifos
nossos)

Não se desconhece que após exarar o acórdão acima citado, em julgamento de

embargos infringentes, o Supremo Tribunal Federal absolveu um dos denunciados pelo crime de

lavagem sob o argumento de que, havendo prova do recebimento, ainda que clandestino, integra

ele o delito de corrupção. 

Todavia, com o devido respeito à posição assumida pela maioria do colegiado

naquele  momento,  o  Ministério  Público  Federal  entende  que  tecnicamente  deve  prevalecer  o

entendimento minoritário, circundado na oportunidade pelos ilustres ministros Luiz Fux, Carmém

Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello:

“Os ministros vencidos, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso
de  Mello,  que  rejeitavam  os  embargos,  aduziram  o  seguinte:
a)  a  utilização  de  interposta  pessoa  para  o  saque  de  valores  em
agência bancária configuraria o delito de lavagem de dinheiro, pois
seria o meio pelo qual a identidade do verdadeiro destinatário desses
bens  ficaria  em  sigilo;
b) o tipo penal da lavagem de dinheiro não tutelaria apenas o bem
jurídico atingido pelo crime antecedente,  mas também a higidez do
sistema  econômico-financeiro  e  a  credibilidade  das  instituições;
c) a conduta caracterizada pelo recebimento de vantagem de forma
dissimulada,  máxime quando a  prática  ocorre  por  meio  do sistema
bancário,  seria  suscetível  de  censura  penal  autônoma.  (AP  470,
Plenário, Info 738)” 

O que se tem, em verdade, é a prática de condutas com desígnios evidentemente

autônomos: 1) uma coisa é o funcionário público aceitar e receber vantagens indevidas em virtude

de sua atividade funcional, e 2) outra é tomar atitudes para que o recebimento se dê de forma
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dissimulada. Para usar o exemplo mencionado pelo próprio STF, uma coisa é praticar homicídio, e

outra é promover a ocultação do cadáver.

Caso  o  funcionário  corrompido  não  tivesse  o  interesse  de  promover  a

dissimulação dos valores, nada impediria que GIM ARGELLO recebesse a propina diretamente em

sua conta, por depósito dos próprios corruptores. Todavia, assim não agiu, tendo utilizado contas e

serviços de terceiros, justamente para promover o recebimento dos valores de forma dissimulada.

Não bastasse isso, há dois outros pontos que se devem destacar: 1) no momento

das operações de lavagem, a corrupção passiva tal qual denunciada e demonstrada nos autos já

estava devidamente consumada pela aceitação da vantagem ilícita; e 2) conforme já se explanou, a

origem ilícita dos valores remonta também aos crimes de cartel, fraude às licitações, corrupção de

terceiros  (empregados  da  PETROBRAS  e  agentes  políticos), lavagem  de  ativos  e  organização

criminosa,  que possibilitaram a inserção do montante indevido nas propostas contratadas pela

PETROBRAS.

Portanto, tem-se que a corrupção passiva e lavagem de dinheiro denunciadas não

se confundem, merecendo reprimendas igualmente distintas, em concurso material.

C.3.2.2. Do dolo no crime de lavagem de dinheiro – admissão do dolo eventual

No caso dos autos, todos os autores tinham plena ciência da origem ilícita dos

recursos, bem como do fato de que seu recebimento se dava por intermédio de operações que

visavam dissimular a origem, disposição, movimentação e propriedade dos valores, de forma que

presente o dolo direito.

Todavia, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de situação na qual os agentes

voluntariamente se recusam a saber a origem ou forma dos pagamentos, deixando de realizar

qualquer política do tipo KYC (know your customer)  ou mesmo de detectar sinais de aparência

ilícita  dos  recursos.  Mais  ainda,  na  lavagem  terceirizada,  os  operadores  recusam  informações

quanto à procedência do numerário para evitar o risco de serem responsabilizados pelos delitos.
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Nesse  aspecto,  ganham  relevo  tanto  a  consideração  da  teoria  da  cegueira

deliberada quanto do dolo eventual, destacados em outro excerto do já referido voto da ministra

Rosa Weber na AP 470:

“(...).  Questão que se coloca é a da efetiva ciência  dos beneficiários
quanto à procedência criminosa dos valores recebidos e à possibilidade
do dolo eventual.

O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da
lavagem, embora sem a certeza da origem criminosa dos bens,
valores  ou  direitos  envolvidos  quando  pratica  os  atos  de
ocultação e dissimulação, tem ciência da elevada probabilidade
dessa procedência criminosa.

Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de
lavagem, especialmente nos casos de terceirização da lavagem.

O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor
do  crime antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente
quanto  à  procedência  criminosa  dos  bens  envolvidos  e,  não
raramente,  recusa-se  a  aprofundar  o  conhecimento  a  respeito.
Doutro  lado,  o  autor  do  crime  antecedente  quer  apenas  o  serviço
realizado e não tem motivos para revelar os seus segredos, inclusive a
procedência  criminosa  específica  dos  bens  envolvidos,  ao  lavador
profissional.

A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.

Assim,  parece-me  que  não  admitir  a  realização  do  crime  de
lavagem    com  dolo  eventual  significa  na  prática  excluir  a
possibilidade de punição das formas mais graves de lavagem, em
especial a terceirização profissional da lavagem.

(…).

A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18, I,
do Código Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado
de cada tipo penal específico.

O Direito  Comparado  favorece  o  reconhecimento  do  dolo  eventual,
merecendo ser citada a doutrina da cegueira deliberada construída
pelo Direito anglo-saxão (willful blindness doctrine).

Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de
dinheiro,  as  Cortes  norte-americanas  têm  exigido,  em  regra,  (i)  a
ciência  do  agente  quanto  à  elevada  probabilidade  de  que  os  bens,
direitos  ou  valores  envolvidos  provenham de  crime,  (ii)  o  atuar  de
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forma  indiferente  do  agente  a  esse  conhecimento,  e  (iii)  a  escolha
deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os
fatos, quando possível a alternativa.

Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992,
da  Corte  de  Apelação  Federal  do  Quarto  Circuito,  US  vs.  Rivera
Rodriguez, de 2003, da Corte de Apelação Federal do Terceiro Circuito,
US  vs.  Cunan,  de  1998,  da  Corte  de  Apelação  Federal  do  Primeiro
Circuito.

Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal
Espanhol, corte da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão
na Sentencia 22/2005, em caso de lavagem de dinheiro, equiparando
a  cegueira  deliberada  ao  dolo  eventual,  também  presente  no
Direito brasileiro. (...)” - destaques nossos.

No mesmo sentido, especificamente em relação ao crime de lavagem de dinheiro,

o magistrado Sérgio Fernando Moro já demonstrou a possibilidade de caracterização do delito por

intermédio de dolo eventual:

“Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se, de
certa forma, ao dolo eventual da legislação e doutrina brasileira. Por
isso e considerando a previsão genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de
disposição legal específica na lei de lavagem contra a admissão do dolo
eventual, podem elas ser trazidas para a nossa prática jurídica”.115

No caso dos autos,  o conceito de dolo eventual  ganha relevância quando os

acusados  pretendem sustentar  que efetuaram as  transações sem ter  conhecimento da  origem

criminosa dos valores e do propósito de promover o branqueamento dos mesmos.

C.3.3. Das provas de materialidade e autoria dos crimes de lavagem denunciados

A denúncia, nos moldes em que recebida, reportou-se a 4 conjuntos de atos de

lavagem, envolvendo, respectivamente, pagamentos efetuados no interesse de GIM ARGELLO pela

CONSTRUTORA OAS, pela UTC ENGENHARIA, pela TOYO SETAL e por JULIO CAMARGO. As provas

de autoria e materialidade de tais delitos serão examinadas nos subitens abaixo.

115 MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69.
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C.3.3.1. Lavagem de Capitais Envolvendo a Construtora OAS

Consumados  os  delitos  antecedentes  especificados  nos  itens  X.1.2  e  X.1.3  da

inicial, entre os dias 14 e 20 de maio de 2014, LEO PINHEIRO, ROBERTO ZARDI, DILSON PAIVA e

GIM  ARGELLO, de  modo  consciente  e  voluntário,  em  unidade  de  desígnios, ocultaram  e

dissimularam a  origem,  a  natureza,  localização,  disposição,  movimentação e  a  propriedade  de

valores ilícitos no montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), depositados na

conta-corrente  01609-7,  Agência  5617,  Banco Itaú  pertencente  à  denominada PARÓQUIA SÃO

PEDRO. Considerando que GIM ARGELLO se uniu para proteger a organização criminosa atuante

na PETROBRAS, interessada e responsável pelos pagamentos em autoproteção, esses crimes foram

praticados por intermédio de organização criminosa. 

Nesse dia 14 de maio de 2014,  LEO PINHEIRO, a partir de orientação de  GIM

ARGELLO,  solicita a  ROBERTO ZARDI e  DILSON PAIVA, diretores da CONSTRUTORA OAS, que

depositem a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a PAROQUIA SÃO

PEDRO, em atendimento ao denominado “Projeto Alcoólico”, com valores oriundos de contratos da

OAS celebrados com a PETROBRAS na Refinaria Abreu e Lima (RNEST) (evento 2, OUT13):
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Observa-se  que,  com  a  utilização  de  linguagem  cifrada  para  identificar  GIM

ARGELLO,  LEO PINHEIRO, ROBERTO ZARDI  e DILSON PAIVA tinham por intuito dissimular a

ilicitude da operação financeira,  tendo também, os dois últimos, total conhecimento de que os

valores eram originários dos crimes praticados em detrimento da PETROBRAS, o que se reforça, por

exemplo,  pelo  fato  de  que  o  objetivo  do  pagamento  era  obter  proteção  de  LEO PINHEIRO,

evitando a convocação deste no contexto da apuração dos fatos no âmbito da CPI DO SENADO e

da CPMI MISTA. Aponta também pela consciência dos réus de que os valores era oriundos da

PETROBRAS a própria alocação dos valores como custos do contrato da RNEST.

No dia 16 de maio de 2014, data na qual ainda não havia se operado a lavagem

de capitais, LEO PINHEIRO e ROBERTO ZARDI fizeram contatos telefônicos com GIM ARGELLO,

como demonstra o relatório juntado no evento 2, OUT9.

Ainda nesse dia 16 de maio de 2014,  DILSON PAIVA e LEO PINHEIRO trocam

mensagens de texto para tratar do agendamento do depósito ilegal em favor da PAROQUIA SÃO

PEDRO. Na ocasião, DILSON PAIVA ressaltou que conversou com ROBERTO ZARDI, o qual disse

que procuraria o padre pessoalmente (evento 2, OUT13):
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No dia 19 de maio de 2014, como demonstra o relatório juntado no evento 2,

OUT9, GIM ARGELLO efetuou ligação para o Padre MOACIR ANASTÁCIO, pároco da PARÓQUIA

SÃO PEDRO, titular do terminal 61-99779593, informando que o depósito da OAS seria efetuado

na conta da ref. diocese.

Nesse  mesmo  dia,  LEO  PINHEIRO,  ROBERTO  ZARDI  e  DILSON  PAIVA

efetuaram o depósito de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil  reais) em benefício de  GIM

ARGELLO,  na conta-corrente da PAROQUIA SÃO PEDRO, conforme demonstram os documentos

apreendidos  na  OAS  (evento  2,  OUT15)  as  declarações  e  documentos  requisitados  ao  Padre

MOACIR ANASTÁCIO (evento 2, OUT14).

Para  dissimular  a  natureza  e  a  origem  criminosa  da  transferência  para  a

PAROQUIA SÃO PEDRO, LEO PINHEIRO, DILSON PAIVA e ROBERTO ZARDI determinaram que a

despesa  para  a  igreja  fosse  contabilizada  como  sendo  relacionada  a  fornecedor  (“serviço

contratado de terceiro”), conforme demonstra documento apreendido na OAS (evento 2, OUT15):

Posteriormente, no dia 20 de maio de 2014, ROBERTO ZARDI  efetuou contato

telefônico com GIM ARGELLO para confirmar a operação de lavagem de capitais, como demonstra

o relatório juntado no evento 2, OUT9, e, no dia seguinte, ROBERTO ZARDI enviou mensagem a

LEO PINHEIRO confirmando o sucesso da operação financeira (evento 2, OUT13):

De se notar, que o Padre MOARCIR ANASTÁCIO é o responsável por promover a

festa religiosa denominada “Festa de Pentecostes”, em Taguatinga/DF, que arregimenta milhões de
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pessoas.  Na  referida  festa  de  Pentecostes,  MOACIR  ANASTÁCIO,  notadamente,  em  época  das

eleições, como no caso do escrutínio de 2014, enaltece a figura de candidatos políticos, e, foi nessa

ocasião, que promoveu a imagem de GIM ARGELLO, alcunhando-o de Senador de Pentecostes. A

proximidade de GIM ARGELLO com o Padre MOACIR ANASTÁCIO se corrobora pela existência de

pelo menos 58 (cinquenta e oito) ligações telefônicas, no período de 19/03/2014 a 26/08/2014,

como demonstra o relatório juntado no evento 2, OUT9.

Foi  neste  contexto,  que  GIM  ARGELLO,  para  si  e  para  outrem,  ocultou  e

dissimulou os recursos ilícitos oriundos da OAS para dar aparência lícita ao repasse da propina,

mediante transferência para a PAROQUIA SÃO PEDRO para obter benefícios na promoção de sua

imagem junto aos fiéis do Padre MOACIR ANASTÁCIO.

No curso da instrução, VALERIO NEVES confirma os fatos trazidos na denúncia

acerca das atividades políticas de MOARCIR ANASTÁRIO em favor de candidatos, aí incluído GIM

ARGELLO:

VALÉRIO NEVES (evento 436)

“Juiz Federal:  O  senhor tem conhecimento se tem alguma relação
entre o senhor Padre Moacir e o senhor Gim Argello?

Interrogado:  Tenho, o Gim Argello é frequentador da paróquia São
Pedro, isso é público em Brasília.

Juiz  Federal:  E  ele  recebeu  alguma espécie  de  apoio  eleitoral  do
padre Moacir? 

Interrogado:  O padre Moacir da uma forma de apoio, vamos dizer
assim, durante os eventos da Pentecoste, um evento que reúne em
torno de 1 milhão de pessoas, ele costuma anunciar as presenças das
pessoas, que é forma de apoio que ele dá. 

Juiz Federal: E inclusive o senhor Gim Argello?

Interrogado: Gim Argello, Arruda, Agnelo, ele é múltiplo.

(…)

Ministério Público Federal: Tenho, excelência. O senhor tem algum
parente que frequente a paróquia São Pedro?

Interrogado:  Tenho a minha irmã, que é frequentadora, católica,  e
frequenta, minha irmã Lídia.

Ministério Público Federal: E sua irmã em algum momento falou da
relação do padre com Gim Argello, com o senhor?
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Interrogado: Ela fala que, ela como católica fervorosa, ela reclama da
junção política no evento religioso, já reclamou sim. 

Ministério Público Federal: Em relação a Gim Argello? 

Interrogado: A Gim, a todos os políticos que fazem…

Ministério Público Federal: O que é essa junção política? 

Interrogado: Oi?

Ministério Público Federal: O que é essa junção política?

Interrogado:  Política  é  quando  anuncia  “Está  aqui  o  Senador  Gim
Argello,  está  aqui  o  governador  Agnelo,  está  aqui  o  candidato  a
governador Arruda, está aqui o deputado Washington, o candidato a
deputado tal”, então ela considerava isso uma junção política dentro
da fé dela.

Os  fatos  já  objeto  de  farta  prova  no  curso  da  instrução,  foram  também

confirmados pelo depoimento de LEO PINHEIRO:

LÉO PINHEIRO (evento 447)

“Interrogado: […] Bom, então foi me dito pelo senador Gim Argello.
“Seguinte,  você  vai  fazer  uma doação  para  uma Paróquia  que  eu
tenho relações  do  ponto de vista  religioso e  também nas  minhas
relações políticas, é importante pra mim, se você puder ajudar com
R$350 mil reais”. Eu disse, “não, isso, me passa os dados, que, eu devo
procurar que isso eu vou resolver” […].

[…]

Juiz Federal: Certo. Uma questões aqui. Então a OAS pagou esses R$
5 milhões afinal?

Interrogado: Não, a OAS pagou R$ 350 mil de doação a Paróquia lá
de Brasília e pagou R$ 2,5 milhões, sendo R$ 1 milhão em doação ao
PMDB nacional e R$1,5 milhão através de caixa 2.

[…]

Juiz Federal: Tem aqui um telefone celular (11) 98149-1952. É o seu
numero?

Interrogado: É o meu número

Juiz Federal: 98149-1952 

Interrogado: Isso, 1952. Exatamente.

Juiz Federal:  Tem umas mensagens aqui  que estão na formulação
50/2016, no evento 1, aquivo OUT35 do processo 5012298-77. Uma
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mensagem de 14/05/2014 no qual  o senhor encaminha ao senhor
Dilson,  “precisa  atender  uma  doação.  Paróquia  São  Pedro.  Valor
R$350 mil”. Essa é a doação que o senhor mencionou?

Interrogado: Exatamente

Juiz Federal: Por que colocar o centro de custo a obra da RNEST?

Interrogado:  A  OAS  trabalha  com  um  sistema  de  alocação  de
recursos  e  centro  de  custos.  A  quantidade  de  negócios  que  nós
rodávamos  anualmente  gerava  em  torno  de  120  a  150  negócios
independentes. Ninguém na empresa é autorizado a fazer nada sem
dizer  a  quem debitar.  Como isso era CPMI da  Petrobras,  era  uma
despesa, nós não temos despesa que não tem alocação. Uma maneira
de alocar e RNEST é por causa da CPMI.

Juiz Federal: E o senhor também fazia referência ao projeto Alcoólico.
Porque esse nome?

Interrogado: Era um nome que a gente dava ao senador Gim Argello.

[…]

Juiz  Federal:  Nessa  mesma lista  de  mensagens,  tem uma que  de
14/05/2014 também, “Dilson vai lhe pedir apoio. Você ainda continua
tomando Gim?”.  Qual alegoria marca? Abs”, se o senhor quiser dar
uma olhadinha na mensagem.

Interrogado:  Essa mensagem foi  pro Roberto Zardi.  Era  o  mesmo
tema

Juiz Federal: E o que o senhor contou para o Roberto Zardi, a esse
respeito

Interrogado:  Exatamente,  eu  pedi  a  Roberto,  como  ele  mora  em
Brasília que ele, eu disse “olha eu fui instado a dar uma doação a uma
Paróquia. Eu queria Roberto que você pedisse alguém pra dar uma
olha,  para não se esta  entrando em alguma coisa”.  E  foi  isso que
aconteceu.

Juiz Federal:  Mas, por que usar essa linguagem cifrada, “Dilson vai
lhe pedir um apoio”. Qual foi o apoio que o Dilson pediu ao Roberto
Zardi?

Interrogado: Dilson, porque tinha pedido ao Dilson para providenciar
a doação, então,  o Roberto Zardi o apoi  para mandar entregar no
local, a quem procurar, alguma coisa nesse sentido.

Juiz Federal: E por que essa linguagem cifrada? “Você ainda continua
tomando Gim?”. A referência era o senhor Gim Argello?

Interrogado: Sim, com certeza.
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Juiz Federal:  E o que o senhor quis dizer “Você continua tomando
Gim?”. Ele tinha algum relacionamento com o senhor Gim Argello?

Interrogado: Ele teve comigo no almoço lá com o senador Gim

Juiz Federal: Mas para esse contato, ele iria fazer algum contato com
o senhor Gim Argello?

Interrogado:  Para  informar  que  teria  sido  feito,  encaminhado,  ele
deve ter feito algum contato com o senador, a meu pedido.

Juiz  Federal:  Então ele responde ao senhor,  “tomei  naquele  dia  e
gosto”

Interrogado: É, o dia deve ter sido esse almoço.

Juiz  Federal:  E  daí  é  mencionado  “AA”  na  outro  mensagem,
provavelmente alcoólico aqui?

Interrogado: Provavelmente.

Juiz Federal: Depois tem uma outra mensagem que o senhor indaga
ao  senhor  Dilson,  “Já  foi  feito  o  depósito  da  Igreja?”.  “Dr.  Leo,
conversei pessoalmente com o Roberto Zardi ontem. Vai procurar o
padre pessoalmente”

Interrogado: Isso ai.

Juiz  Federal:  Por  que precisaria  procurar  o  padre pra tratar  desse
assunto?  Não tinha  os  valores  já  e  a  conta  da  Igreja  pra  fazer  o
depósito?

Interrogado:  É um cuidado dele, está certo de saber como, recibo,
deve ser essas coisas, Excelência, acredito eu que, pra não fazer uma
doação tinhamos que ter o contato pra ver como fazia esse depósito
onde, como, os dados da pessoa jurídica, da instituição.

[…]

Juiz Federal: Para o Senador Gim Argello a única contribuição foram 
esses R$ 350.000?

Interrogado: Somente R$ 350.00.

[…]

Defesa Jorge Argello: Pergunta nova. Com relação a essa doação de
R$350 mil que foi feita, foi pedido um valor específico para o senhor?

Interrogado: Foi, foi R$350 mil.

Defesa  Jorge  Argello:  E  foi  tratado  diretamente  com  o  Padre,  o
padre sabia disso ou não?

Interrogado: Eu tratei com o senador Gim Argello

Defesa Jorge Argello: Só isso?
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Interrogado: Ele me pediu o valor, eu disse a ele que daria e ele me
deu ou eu mandei  procurar,  ai  não me recordo bem os dados de
quem deveríamos procurar para termos recibo, fazer pagamento, em
que conta, essas coisas.

Defesa Jorge Argello: Ele chegou dizer o por que dessa doação?

Interrogado: Bom, ele me disse que era uma entidade religiosa que
ele  tinha  um  relacionamento  e  que  politicamente  era  muito
importante  pra  ele  essa  doação,  foi  isso  a  conversa  comigo  foi
exatamente essa. Seriam abatidos dos pagamentos que teriam sidos
acordos para o senador Vital do Rego.

[…].”

GIM ARGELLO,  por sua vez, embora tenha tentado negar que a doação tinha

algo a ver com sua atuação nas Comissões Parlamentares de Inquérito, também confirmou que o

valor de R$ 350.000,00 foi pago à Paróquia por solicitação sua:

GIM ARGELLO (evento 444)

Interrogado:- O altar, e eu falei sobre a festa de Pentecostes. Eu falei
“o senhor podia doar para a festa de Pentecostes?”. Ele, “rapaz, e a
festa é grande assim?”. Eu falei “rapaz, se pudesse doar...”, excelência,
eu não pedi o valor pra ele, “o Gim, você falou em 300 mil, em 500
mil?”, eu não falei não, senhor. Eu falei “se o senhor pudesse doar para
a festa de Pentecostes, que é uma festa gigante, assim, assim...”.  “Ah,
tá bom”, e ficou assim. Quando foi no meio da semana, excelência, no
meio da semana me procurou o Roberto Zardi,  “Gim, o Léo pediu
para eu lhe procurar pra fazer uma doação para a paróquia que você
falou com ele”. Eu falei “é para a Mitra Metropolitana de Brasília, é
para a Mitra, é a Paróquia São Pedro de Taguatinga”.  “Ah, tá bom”.
Passei os contatos da Mitra para o Roberto Zardi, passei os contatos,
está muito bem. Quando foi uma semana depois ele me liga dizendo
que tinha feito a doação, eu tenho recibo aqui comigo da doação,
excelência.

Juiz Federal:- Quem te ligou foi o Roberto Zardi?

Interrogado:- Foi o Roberto Zardi sim, senhor, eu tenho o recibo aqui,
olha,  eu  ando com esse  recibo,  excelência,  está  aqui  o  recibo  da
paróquia.

Juiz Federal:- Certo.

Interrogado:-  O  que  ele  fez?  Ele  falou  “Está  aqui,  nós  fizemos  a
doação”.  Eu falei  “Tá bom,  olha,  muito obrigado e tal”,  tá  legal,  aí
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quando foi essa passagem. Na outra segunda-feira ele me ligou de
novo, levou o Ricardo Pessoa lá em casa.

[…]

Juiz  Federal:-  Na  igreja  o  senhor  participava  dessas  festas  lá  de
Pentecostes?

Interrogado:- Eu participava sim, senhor, excelência, participava sim,
senhor, eu sempre participei, mais de 10 anos que eu participo. O ano
passado mesmo, excelência, em 2015, eu doei pra igreja, eu sempre
participei, sempre participei.

Assim, pelo conjunto probatório colhido, é inegável que, agindo dolosamente,

LEO PINHEIRO, ROBERTO ZARDI, DILSON PAIVA  e GIM ARGELLO,  em concurso de pessoas,

incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 1 (uma) vez.

C.3.3.2. Lavagem de Capitais Envolvendo a UTC Engenharia

Consumados  os  delitos  antecedentes  especificados  nos  itens  X.1.2  e  X.1.3  da

inicial, nos dias 11 de julho de 2014 (por 4 vezes), 30 de julho de 2014 (por 2 vezes), 15 de agosto

de 2014 (por 2 vezes), 25 de agosto de 2014 (por 1 vez), 16 de setembro de 2014 (por 1 vez) e 02

de  outubro  de  2014  (por  2  vezes),  RICARDO PESSOA,  WALMIR PINHEIRO,  GIM ARGELLO,

JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO  e VALÉRIO NEVES,  de modo consciente e voluntário, em

unidade  de desígnios, ocultaram e  dissimularam a  origem,  a  natureza,  localização,  disposição,

movimentação e a propriedade de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por de meio de 12

(doze) repasses travestidos de doações oficiais para os partidos da Coligação União e Força das

eleições distritais de 2014, no caso, PR (Partido da República), DEM (Partido Democratas), PRTB

(Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), PMN (Partido da Mobilização Nacional) com intuito de

dar  aparência  lícita  à  propina.  Considerando  que GIM  ARGELLO se  uniu  para  proteger  a

organização criminosa atuante na PETROBRAS, interessada e responsável pelos pagamentos em

autoproteção, esses crimes foram praticados por intermédio de organização criminosa.
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No  caso,  no  dia  30  de  junho  de  2014,  PAULO  ROXO  e VALÉRIO  NEVES,

emissários de GIM ARGELLO, e com intuito de tratar da dissimulação da propina, embarcaram no

Voo GOL 1405, com origem em Brasília e destino São Paulo (CGH) (evento 2, OUT17):

Primeiramente,  PAULO ROXO e  VALERIO NEVES dirigiram-se à sede da TOYO

SETAL de  JÚLIO CAMARGO, o qual se encarregou de levá-los à sede da UTC ENGENHARIA. Na

UTC,  PAULO ROXO e VALERIO NEVES foram recebidos por  RICARDO PESSOA, ocasião em que

entregaram a este a orientação de repasse da vantagem indevida formulada por  GIM ARGELLO,

cujo pagamento ocorreria mediante dissimulação de origem, natureza e propriedade, por meio de

doações a partidos políticos da Coligação União e Força do Distrito Federal nas eleições de 2014.

Em dado instante, RICARDO PESSOA chama WALMIR PINHEIRO, Diretor Financeiro da UTC, para

participar da reunião. RICARDO PESSOA disse a PAULO ROXO e VALERIO NEVES que parcelaria o

valor  da  vantagem  indevida,  isto  com  a  reserva  mental  de  que  GIM  ARGELLO cumprisse  o

acordado.  Foi  ajustado  que  o  cronograma  dos  repasses  seria  definido  entre  PAULO ROXO  e

VALERIO NEVES com WALMIR PINHEIRO.No decorrer do dia, VALÉRIO NEVES e GIM ARGELLO

se falaram por telefone durante 4 (quatro) oportunidades, todas ligações acima de 1 minuto, para

reporte dos assuntos tratados na UTC, como demonstra o relatório juntado no evento 2, OUT9.

Assim,  nesse  dia  30  de junho de  2014,  foram acertados  os  pagamentos  que

seriam  realizados  a  partir  de  11  de  julho  de  2014, dissimulados  para  ocultar  sua  verdadeira

finalidade  por  meio  de  doações  oficiais  para  o  Partido  da  República  (PR),  Democratas  (DEM),

Partido Renovador  Trabalhista  Brasileiro  (PRTB)  e  Partido  da  Mobilização  Nacional  (PMN),  que

compunham a base aliada de GIM ARGELLO, em coligação com seu partido, o PTB:
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GIM ARGELLO (evento 444)

Juiz Federal:- Certo. E em 2014 o senhor concorria por qual partido?

Interrogado:- Pelo que eu sempre fui, pelo PTB.

Juiz Federal:- PTB?

Interrogado:- PTB.

Juiz Federal:- Também fazia parte de uma coligação?

Interrogado:- Fazia parte de uma coligação com o Democratas, com
o PR, com o PRTB e com o PMN.

Embora as defesas de PAULO ROXO e VALERIO NEVES sustentem que ambos não

tinham conhecimento dos crimes de corrupção e lavagem de ativos objeto da imputação, PAULO

ROXO deixou claro em depoimento na fase policial, que ambos sabiam do que se tratava, tendo

sido o fato objeto de conversa entre eles. Na primeira oitiva na polícia, PAULO ROXO confirmou

que havia discutido o fato com VALERIO NEVES, e foi ainda mais enfático ao ser reinquirido pela

autoridade policial no dia 15 de abril de 2016, ao dizer que “com certeza, que antes mesmo da

mídia potencializar tais suspeitas de uso da CPI por parte de GIM, o reinquirido e VALÉRIO já haviam

comentado sobre tais suspeitas que estavam tendo quando estavam no aeroporto de São Paulo, em

18/08/2016, de que aqueles recursos pudessem estar se tratando de acertos de GIM na CPI (...)”.  A

tentativa da defesa de desqualificar o depoimento na fase policial demonstrou má-fé do acusado,

pois  claramente  os  depoimentos  na  fase  investigatória  foram  hígidos  e  regulares,  como

demonstrado pela prova juntada aos autos (vídeo da oitiva e perícia).

- 11 de julho: quatro atos de lavagem mediante repasses para o PR, DEM, PRTB e PMN

No dia 10 de julho de 2014, WALMIR PINHEIRO e VALERIO NEVES, por 3 vezes,

se  falaram ao telefone  confirmando os  repasses  que  seriam efetuados  no dia  seguinte,  como

demonstra o relatório juntado no evento 2, OUT9.

Assim, no dia 11 de julho de 2014, WALMIR PINHEIRO, RICARDO PESSOA, GIM

ARGELLO, JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO e  VALÉRIO NEVES,  cientes do caráter ilícito de

suas  condutas,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  localização,  disposição

movimentação e propriedade de R$ 2 milhões de reais, por meio de 4 (quatro) repasses, sendo que
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a quantia de R$ 1 milhão de reais foi destinada ao PR, R$ 500 mil reais destinada ao DEM, R$ 250

mil  reais  para o PRTB e R$ 200 mil  reais  para o PMN (evento 2,  OUT32).  Em confirmação da

conduta de branqueamento de capitais, no dia 14 de julho de 2014, VALERIO NEVES efetua uma

ligação para WALMIR PINHEIRO, e, por 5 (cinco) oportunidades efetuou contatos telefônicos com

JORGE ARGELLO JR. para tratar do tema, como demonstra o relatório juntado no evento 2, OUT9.
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- 30 de julho: dois atos de lavagem mediante repasses para o PRTB e PMN

Passados  alguns  dias,  notadamente  no  dia  30  de  julho  de  2014,  WALMIR

PINHEIRO recebeu instruções de PAULO ROXO e VALERIO NEVES para lavagem de mais R$ 600

mil reais. Neste dia, cientes do caráter ilícito de suas condutas,  WALMIR PINHEIRO,  RICARDO

PESSOA, GIM ARGELLO, JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO e  VALÉRIO NEVES,  ocultaram e

dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição movimentação e propriedade de R$ 600

mil reais, por meio de 2 (dois) repasses, sendo que a quantia de R$ 300 mil reais foi destinada para

o PRTB e a outra metade para o PMN (evento 2, OUT32). No dia 01 de agosto de 2014, VALÉRIO

NEVES efetua uma nova ligação para WALMIR PINHEIRO confirmando o sucesso na operação de

lavagem, como demonstra o relatório juntado no evento 2, OUT9.
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- 15 de agosto: dois atos de lavagem mediante repasses para o PRTB e PMN

Em  15  de  agosto  de  2014,  VALÉRIO  NEVES e WALMIR  PINHEIRO trocam

mensagens de texto para repasse de instruções de novos repasses no interesse de GIM ARGELLO,

como demonstra o relatório juntado no evento 2, OUT9. Assim, nesse dia, ciente do caráter ilícito

de suas condutas, WALMIR PINHEIRO, RICARDO PESSOA, GIM ARGELLO, JORGE ARGELLO JR.,

PAULO ROXO e  VALÉRIO NEVES,  ocultaram e dissimularam a origem, a natureza,  localização,

disposição movimentação e propriedade de R$ 600 mil  reais,  novamente por meio de 2 (dois)

repasses, sendo que a quantia de R$ 300 mil reais foi destinada para o PRTB e a outra metade para

o PMN. 
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Efetuadas  os  depósitos  por  meio  de  dissimulação  das  doações  oficiais,  era

também  necessário  para  maquiar  a  vantagem  indevida  a  colheita  da  assinatura  de  WALMIR

PINHEIRO nos recibos eleitorais116. Assim, em 18 de agosto de 2014,  PAULO ROXO e VALERIO

NEVES,  a  pedido  de GIM  ARGELLO,  viajaram  de  Brasília  para  São  Paulo  para  reunião  com

WALMIR PINHEIRO. Após a chegada na UTC ENGENHARIA,  PAULO ROXO  e VALÉRIO NEVES

registraram  o  acesso  na  portaria  (evento  2,  OUT83  e  OUT84),  e,  logo  em seguida,  foram ao

encontro de WALMIR PINHEIRO.

Em reunião foram colhidas as assinaturas nos recibos eleitorais (evento 2, OUT32)

e  os  presentes, WALMIR  PINHEIRO,  PAULO  ROXO  e  VALÉRIO  NEVES ajustaram  novo

116 Resolução nº 23.217/2010 -impõe a assinatura do doador nos recibos eleitorais, sob pena de rejeição da prestação de contas dos
candidatos.
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cronograma de repasses,  que seriam realizados no dia 25 de agosto, 15 de setembro e 01 de

outubro de 2014.

 

Após a reunião e já em Brasília, PAULO ROXO efetuou 2 (duas) chamadas para

GIM ARGELLO para reportar o resultado da reunião com WALMIR PINHEIRO, como demonstra o

relatório juntado no evento 2, OUT9. O mesmo relatório evidencia que, no dia 16 de setembro, a

CONSTRAN de RICARDO PESSOA fez 2 (dois) contatos telefônicos com VALERIO NEVES. No dia
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seguinte, 17 de setembro de 2014, VALERIO NEVES e PAULO ROXO por 3 (três) vezes retornam o

contato para a CONSTRAN de  RICARDO PESSOA. Em depoimento a autoridade policial,  PAULO

ROXO e VALÉRIO NEVES confirmaram que tais ligações tinham relação com as doações e com

recibos eleitorais.

- 25 de agosto, 16 de setembro e 2 de outubro: quatro atos de lavagem mediante repasses

para o DEM, PRTB e PMN

Em cumprimento ao cronograma ajustado em 18 de agosto de 2014, no dia 25

de agosto de 2014, por meio de 1 repasse para o DEM no valor de R$ 600 mil reais, no dia 16 de

setembro de 2014117, por meio de R$ 600 mil reais para o PRTB e no dia 02 de outubro de 2014,

por meio de 2 repasses, um no montante de R$ 300 mil reais para o PMN e o outro no valor de R$

300  mil  reais  para  o  PRTB,  ciente  do  caráter  ilícito  de  suas  condutas,  WALMIR  PINHEIRO,

RICARDO PESSOA,  GIM ARGELLO,  JORGE  ARGELLO JR.,  PAULO ROXO e  VALÉRIO NEVES,

ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  localização,  disposição  movimentação  e

propriedade  dos  repasses  efetuados  a  esses  partidos  integrantes  da  Coligação  União  e  Força

(evento 2, OUT32). No período, notadamente, em 12 de setembro de 2014, em 15 de setembro de

2014 e 06 de outubro de 2014, JORGE ARGELLO JR. manteve contatos telefônicos com VALERIO

NEVES para  operacionalização da lavagem de ativos,  como demonstra  o relatório  juntado no

evento 2, OUT9.

117  OUT32.
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As vantagens indevidas  pagas por  meio de doações oficiais  para partidos da

Coligação União e Força foram dissimuladas para ocultar sua verdadeira finalidade e, para dificultar
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a identificação de sua origem ilícita, não foram dirigidas especificamente para o Partido Trabalhista

Brasileiro (PTB)118, tampouco para GIM ARGELLO. 

A pretensão dos denunciados era dar aparência lícita aos repasses.  Todavia,  o

denunciado GIM ARGELLO, também candidato da Coligação União e Força nas eleições distritais

de 2014, usufruiu da vantagem indevida travestida de doações oficiais por meio de pagamentos de

material de campanha, programas de TV e cabos eleitorais pelas agremiações que integraram a

Coligação  União  e  Força119,  conforme  apontado  por  VALÉRIO  NEVES  e  PAULO  ROXO  em

depoimento prestado perante a autoridade policial (evento 2, OUT30 e OUT31) e pelo próprio GIM

ARGELLO em seu interrogatório:

GIM ARGELLO (evento 444)

“Interrogado:- Com o Ricardo Pessoa, estava sim, senhor, ele estava
presente. Aí o Ricardo falou “Gim...”, ele tinha essa mania, me pegou
assim e falou “Gim, faz favor,  dá um pulinho aqui”,  aí  levantou, na
minha casa tem uma porta grande assim, ele “Vem cá, você acha que
nós  temos  condições  de  disputar  essa  licitação?”,  eu  falei  “Meu
amigo, se você disputar e ganhar as licitações, evidente”, “Eu queria
fazer a doação, mas eu queria fazer para o governador, porque eu
recebi, eu queria ter os dados, você acha que quem ganha a eleição?”,
eu e ele, eu falei “Eu acho que eu ganho a eleição para o senado, eu
acho que o Arruda ganha a eleição, eu acho que as filhas do Roriz, as
duas”, que uma era candidata a deputada federal e a outra estadual,
é, distrital, que chama, “Ganha a eleição, e eu acho que o Fraga ganha
a eleição, o deputado Fraga”, “Você podia pedir, eu tenho a intenção
de ajudar sim, você podia pedir pra levar o resultado de pesquisa pra
mim, você tem pesquisa recente?”, eu falei “Tenho sim, senhor”, “Você
podia pedir pra me levar?, “Posso pedir sim”, aí “Então, tá bom”; aí “Eu
tenho uma outra reunião pra ir” e foi rápido assim, “Eu tenho outra
reunião  pra  ir”,  aí  eu  falei  “Olha,  eu  queria  pedir,  então,  para  os
coordenadores da campanha procurar o senhor, pode ser?”, ele “Ah,
pode ser sim, pode ser sim”. Aí o Júlio Camargo, na hora que nós
voltamos o Júlio Camargo falou “Eu posso levá-los até lá, me procura
que eu levo eles até lá”, aí eu chamei Paulo Roxo e o Valério, pedi ao
Júlio  pra  levá-los  até  o  Ricardo  Pessoa,  e  foi  assim que  foi  feito,
excelência, o Paulo Roxo e o Valério foram lá, levaram o Paulo Roxo
que era o coordenador de marketing da campanha, cuidava da parte
de  comunicação,  levou  todo  o  resultado  de  pesquisa,  o  que  ele

118 O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) é a agremiação de filiação de GIM ARGELLO. Embora não tenha sido beneficiado com as
doações, compunha a Coligação União e Força nas eleições distritais de 2014.

119 Nesse sentido são os depoimentos de VALERIO NEVES e PAULO ROXO prestados perante a autoridade policial. -OUT30 e OUT31.

 238/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

resolveu, ele doou para o governador, para o governador Arruda,
porque Brasília era um canteiro de obras, excelência, era tipo Rio
de  Janeiro,  assim,  todo,  ele  doou  para  o  governador  Arruda,
doou para o deputado Alberto Fraga, doou para Jaqueline Roriz e
para Liliane Roriz, aí eu falei “E quanto veio pra mim?”, “Nada”,
eu  “Como  não  veio?”,  “Não,  Gim,  você  está  em  terceiro  nas
pesquisas e lá eles têm por norma só doar pra quem ganha a
eleição”.

Juiz Federal:- Mas esse pessoal era da sua coligação?

Interrogado:- Era da minha coligação sim, senhor, foi eu que pedi,
não to... Eu pedi e falei deles pra ele, mas pra mim ele não quis
doar, eu falei “Tá bom, que coisa hein, tá bom, é assim, tá bom,
vamos  pra  frente,  vamos  jogar  o  jogo,  não  tem  problema
nenhum”.

[…]

Juiz Federal:- O Júlio Camargo efetuou a doação?

Interrogado:- O Júlio Camargo efetuou a doação, sim.

Juiz Federal:- Pra quem ele doou?

Interrogado:-  Também  para  o  governador,  que  ele  ficou  muito
próximo depois, quando eu apresentei o Paulo Roxo e o Valério pra
ele, eles ficaram próximos.

Juiz Federal:- Não doou para o senhor também?

Interrogado:- Também não doou pra mim, mas eu ficava “Ô Gim, e
você não achava ruim não?”, não achei não, senhor, porque com a
estrutura da campanha funcionando de qualquer forma eu seria
beneficiário,  não tenho... “Ô Gim, mas você é maluco de falar isso”,
não, excelência, não sou não, porque eu não fui desonesto, eu não
pedi propina a ninguém, eu não pedi vantagem indevida a ninguém,
eu pedi doação eleitoral dentro da lei, eles todos falavam que tinham
espaço fiscal pra fazer isso, eu não sabia, excelência, naquela época
que eles tinham, que eram envolvidos, “Ô Gim, você está se fazendo
de anjo”,  não estou não,  não sabia que eles eram envolvidos com
Petrobras,  que não existia,  eu acho que ninguém sabia,  excelência,
sem ser o senhor, desculpe eu falar, o Ministério Público, sobre esse
clube  de  propina,  sobre  essa  roubalheira  que  eles  fizeram  na
Petrobras,  excelência,  eu  não  conhecia,  volto  a  afirmar  ao  senhor,
nenhum deles.

Juiz  Federal:-  Mas em que medida que doando pra campanha
deles isso beneficiava o senhor? Não entendi essa expressão.
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Interrogado:-  Não, não me beneficiava diretamente não, mas se
você tem um candidato que está, o Alberto Fraga está fazendo
mais comício, está falando, ele fala no nome do candidato “Ah,
votem em mim”, primeiro que cada um cuida de si em campanha
eleitoral, “Votem em mim por isso, por isso, por aquilo, votem
nos meus deputados distritais e tal, tal e tal, e para governador
você vota no Arruda, para senador você vota no Gim”, entendeu?
Então, quanto mais ele tivesse estrutura pra fazer isso, pra pedir
voto, pra mim...”

Além  do  depoimento  acima,  os  fatos  aqui  narrados  e  evidenciados  foram

corroborados pelos interrogatórios de RICARDO PESSOA,  WALMIR PINHEIRO,  PAULO ROXO e

VALÉRIO NEVES. Veja-se:

RICARDO PESSOA (evento 439)

Interrogado:  Como  eu  tinha  acertado  com  o  Senador  Gim  5
milhões de contribuições políticas, o Paulo Roxo me apresentou
uma relação de partidos e eu fiz um parcelamento, me parecia que
era tudo para o governo do Distrito Federal ou alguma coisa assim, a
campanha. Eu não me preocupei em ver quantos partidos eram, nem
coisa...  eu estava mais  preocupado em fazer os  parcelamentos para
poder  fazer  frente  a  essa  despesa,  que na nossa opinião era  muito
grande. Então dividimos isso em 6 parcelas e teve uma primeira de 1
milhão e meio, ou 2, coisa assim.

Juiz Federal: E foram feitas as contribuições depois?

Interrogado: Foram todas.

(…)

Juiz  Federal:  Tem  no  processo  também,  nesse  mesmo  processo
501229877, evento 1, OUT 11, uma lista aqui, contribuições eleitorais,
vou lhe mostrar aqui, não sei quem preparou isso aqui, se foi o senhor,
se foi o seu subordinado.

Interrogado: Isso eu tirei do sistema da UTC... É essa mesmo. PRTB,
DEM… tem, é...

Juiz Federal: Isso retrata as contribuições eleitorais?

Interrogado: Exatamente.

Juiz Federal: Que o senhor fez a pedido do senhor Gim Argello?
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Interrogado: Perfeito, Excelência.

WALMIR PINHEIRO (evento 439)

Juiz  Federal:  O caso aqui específico envolve pagamentos que teriam
sido  feitos,  segundo  o  Ministério  Público,  por  solicitação  do  então
Senador Gim Argello, pela UTC Engenharia. O senhor pode me narrar
como o senhor teve conhecimento disso, se o senhor teve conhecimento
disso, como aconteceram os fatos em relação ao que o senhor sabe
disso?

Interrogado:  O que  eu sei  é  o  seguinte,  que  no  âmbito  da  CPI  da
Petrobras, o doutor Ricardo Pessoa ele tinha uma certa preocupação
em ser convocado e estava procurando, de uma certa forma, proteção.
E dentro dessa tentativa de se proteger, ele teve alguma aproximação
com o  Senador  Gim Argello,  que  na  época  fazia  parte  da  CPI  da
Petrobras,  e  teve  algumas reuniões com ele,  uma ou duas,  não sei
precisar quantas agora. E nesse aspecto eles chegaram a um acordo
de fazer  uma doação pra campanha de alguns partidos que o
Senador na época, o ex Senador, ele ia indicar, e posteriormente o
Ricardo me contou isso, não foi no momento dessas reuniões, e um dia
ele me chamou, quando estava presente o Paulo Roxo e Valério Ramos,
que... Valério Neves, desculpe, e me apresentou os dois  dizendo que
faria algumas contribuições aos partidos que eles indicasse, no
total  de  5  milhões  de  reais,  e  seria  distribuído  entre  4  ou  5
partidos,  que  agora  não  me  recordo,  está  no  meu  termo  de
colaboração. Posteriormente a isso, o Ricardo me falou que esse....  o
Paulo  Roxo  e  o  Valério  seriam  os  representantes  do  Gim,  que  era
referente a esse seguro que eles tinham tratado para tentar evitar uma
convocação dele para a CPI.

(…)

Juiz Federal: E a UTC efetivamente fez essas contribuições?

Interrogado: Fez.

Juiz Federal: Tem no processo aqui, no processo 501229877, evento 1,
OUT 11, uma relação de contribuições eleitorais, não sei até se não foi
o senhor que fez essa tabela, eu vou lhe mostrar aqui,  peço para o
senhor dar uma olhadinha…

Interrogado: Fui eu que fiz.

PAULO ROXO (evento 436)

Juiz Federal: E a UTC Engenharia doou quanto?
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Interrogado: A UTC 5 milhões.

Juiz Federal: E pra vários partidos, um partido só, como foi?

Interrogado: Pra vários partidos.

Juiz Federal: Da coligação?

Interrogado: Da coligação sempre, nós só falávamos em nome da
coligação.

VALÉRIO NEVES (evento 436)

Juiz Federal: O senhor também foi à UTC engenharia?

Interrogado: Estive na UTC engenharia duas vezes, duas ou três vezes,
excelência.

Juiz Federal: O senhor pode me explicar o motivo que o senhor foi lá.

Interrogado: Eu estivesse na UTC engenharia uma vez quando nós,
foi no dia que eu conheci, aliás, a única reunião que eu tive até
hoje com o doutor Ricardo Pessoa, foi uma reunião de 15 minutos
onde  nós  levamos  dados  de  pesquisas, nós  estávamos  lá  porque
haviam dito  que  ele  também faria  doação  de  campanha,  nós
levamos dados de pesquisa,  levamos as  contas  do partido,  ele
olhou  aquilo,  fez  a  doação,  fez  um  calendário  de  doação,
escreveu  num  papel  os  valores  e  os  dias,  chamou  o  Valmir
Pinheiro, entregou o papel para as doações e nós tratamos daí
com o Valmir Pinheiro. Meu contato com o Ricardo Pessoa restringe
então  a  essa  reunião,  restringe  então  a  esses  15  minutos
aproximadamente. A  partir  daí,  o  Valmir  operacionalizou  as
operações  de  acordo  com  aquele  papel  que  o  Léo  Pinheiro
escreveu... Ah, desculpa, Léo Pinheiro não, doutor Ricardo Pessoa.

Assim,  agindo  dolosamente,  WALMIR  PINHEIRO,  RICARDO  PESSOA,  GIM

ARGELLO,  JORGE ARGELLO JR.,  PAULO ROXO e  VALÉRIO NEVES,  em concurso de  pessoas,

incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 12 (doze) vezes.

C.3.3.3. Lavagem de Capitais Envolvendo a Toyo Setal

Consumados  os  delitos  antecedentes  especificados  nos  itens  X.1.2  e  X.1.3  da

inicial, no dia 11 de julho de 2014,  de modo consciente e voluntário, em unidade de desígnios,

JULIO  CAMARGO,  AUGUSTO MENDONÇA, PAULO  ROXO,  VALÉRIO  NEVES  e GIM  ARGELLO
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ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  localização,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por de meio de 1 (um) repasse mediante

doação oficial para o Partido da República, agremiação integrante da Coligação União e Força nas

eleições distritais de 2014.  Considerando que GIM ARGELLO se uniu para proteger a organização

criminosa atuante na PETROBRAS, interessada e responsável pelos pagamentos em autoproteção,

esses crimes foram praticados por intermédio de organização criminosa. 

No caso, como exposto ao norte, no dia 30 de junho de 2014,  PAULO ROXO e

VALÉRIO NEVES, emissários de GIM ARGELLO, embarcaram no Voo GOL 1405, com origem em

Brasília e destino São Paulo (CGH).

Em São Paulo,  PAULO ROXO e  VALERIO NEVES dirigiram-se à sede da TOYO

SETAL de JÚLIO CAMARGO, e entregaram a este os dados para o repasse de vantagem indevida a

GIM ARGELLO dissimulado por meio de doação ao Partido da República. Tal fato foi corroborado

em juízo nos depoimentos de JULIO CAMARGO e de PAULO ROXO:

JULIO CAMARGO (Evento 229)

Ministério  Público  Federal:-  Depois  desse  almoço,  desse  terceiro
encontro, você foi novamente para Brasília para encontra com o Gim
Argello, em algum outro período?

Depoente:-Não. Depois do terceiro encontro então, foi marcado uma
ida do Valério e do Paulo Roxo a São Paulo onde, como o Ricardo não
tinha encontrado com eles, o Gim me pediu a gentileza de apresentá-
los ao Ricardo Pessoa. Então tanto o Paulo como o Valério foram à
sede  da  Toyo  Setal,  me  deram  os  dados  para  depósito  desses  2
milhões  de  reais,  que  no  caso  foram  feitos  na  conta  do  partido
político PR, e depois de lá eu saí com o Valério e com Paulo Roxo e
fomos à UTC, que é perto da Toyo Setal,  os apresentei ao Ricardo
Pessoa e saí deixando essas duas pessoas com o Ricardo.
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PAULO ROXO (Evento 436)

Juiz Federal: E daí foram pra São Paulo, então?

Interrogado: Fomos pra São Paulo uns 3 dias depois.

Juiz Federal: E encontraram quem lá?

Interrogado:  Fomos  procurar  o  senhor  Júlio  Camargo,  foi  um
encontro no,  acredito  eu na sede da Toyo,  em um prédio que eu
nunca tinha ido.

Juiz Federal: E o que aconteceu nessa ocasião?

Interrogado:  Não, então, o senhor Júlio definiu uma doação, se eu
não me engano de cerca de 2 milhões, e pronto, e depois disse que
depois ia ver como ele ia fazer o restante, parece que até ele falou
“Olha,  eu  tenho  um  compromisso  de  fazer  mais,  vou  ver,  e  no
momento vou fazer isso e depois eu vejo com vocês como é que vai
ser a fase seguinte”, “Perfeitamente”. Depois dali ele nos levou pra nos
apresentar ao senhor Ricardo Pessoa no escritório dele, que ele disse
que  era  perto,  e  realmente  foi  perto,  e  nos  apresentou  o  senhor
Ricardo Pessoa e tivemos essa reunião com o senhor Ricardo, falamos
um pouco sobre  o  cenário  de  Brasília,  sobre  pesquisas,  eu  estava
munido até  das  pesquisas  que a  gente  tinha de mais  recentes  na
época, ele quis saber das possibilidades das filhas do ex-governador
Roriz,  assim,  disse  especificamente  que  tinha,  que  conhecia  o  ex-
governador, como é que eram as chances delas, como é que eram as
chances do candidato ao governo, enfim, conversamos sobre essas
possibilidades.

[...]

Juiz  Federal:  Quanto  que  o  senhor  Júlio  Camargo  doou  nessa
ocasião aí?

Interrogado:  Se  eu  não  me  engano  2  milhões,  o  que  está  no
processo é correto.

Juiz Federal: Para a coligação?

Interrogado: Exatamente pra quem foi, agora, se foi todo para o PR...
Foi para a coligação, sim, para um desses 5 partidos.

Juiz Federal: Mas para algum partido específico?

Interrogado: Eu acho que foi para o PR boa parte, se não foi o todo
do senhor Júlio, eu não me recordo.
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Posteriormente,  JULIO CAMARGO  levou  PAULO ROXO  e VALERIO NEVES  à

UTC, os quais foram recebidos por RICARDO PESSOA, como demonstrado no subitem anterior.

Atendendo às orientações recebidas no dia 30 de junho de 2014, no dia 11 de

julho de 2014, JULIO CAMARGO, com a ciência de AUGUSTO MENDONÇA, para dar aparência de

licitude  ao  repasse  de  vantagens  indevidas  a GIM ARGELLO,  efetuou  uma  doação  oficial  da

empresa TOYO SETAL para o PARTIDO DA REPÚBLICA.

A quantia de R$ 2 milhões de reais foi depositada pela TOYO SETAL na Conta

corrente 3868-2, Agência 002, Caixa Econômica Federal, pertencente ao Partido da República, o

que ensejou a emissão do recibo eleitoral P2200.03.97012.DF.000049 com a finalidade única de dar

aparência lícita ao repasse da vantagem indevida (evento 2, OUT19).

Os fatos evidenciados acima são corroborados pelas declarações de AUGUSTO

MENDONÇA  em juízo:

AUGUSTO MENDONÇA (Evento 229)

Ministério  Público  Federal:-  O  senhor  conhece  o  Senhor  Júlio
Camargo

Depoente:- Como?

Ministério Público Federal:- Júlio Camargo?

Depoente:- Se eu conheço? Conheço.

Ministério Público Federal:- Qual seu relacionamento com ele?

Depoente:- Senhor Júlio Camargo, conheço ele há muito tempo. Ele
era representante comercial da Toyo, no passado nós fizemos alguns
contratos junto com a Toyo, que acabou se transformando numa joint
venture a partir do ano de 2012. Então tive muito contato com o Júlio
Camargo durante esse período.

Ministério Público Federal:-  E chegou a conversar com ele sob o
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tema CPI da Petrobras?

Depoente:- Sim senhor.

Ministério Público Federal:- Como é que foi essa conversa?

Depoente:- Ele me manifestou a preocupação das empresas naquela
oportunidade. Isso talvez tenha sido 2014 né? 2014, lá pelo meio do
ano. A preocupação das empresas com a instalação da CPI e que a
CPI de uma certa forma aprofundasse ou cooperasse muito com a
Operação Lava Jato, que já tinha iniciado né?

Ministério Público Federal:- E foi falada alguma forma de obter, de
tentar obter algum tipo de proteção nas Comissões Parlamentares de
Inquérito da Petrobras?

Depoente:-  Sim  senhor.  Foram.  O  Júlio  me  comentou  sobre  essa
questão. Nós tínhamos como companhia estabelecido um valor pra
fazer  contribuições  naquele  ano  eleitoral.  Pra  nós  era  muito
importante  e,  aliás,  eu digo pro setor  de construção off  shore era
muito importante que houvesse no Congressos simpatizantes com as
leis  que  tratavam  de  repetro  e  conteúdo  local  para  as  obras  da
Petrobras  e  nós tínhamos a intenção de apoiar  parlamentares  que
fossem simpáticos a essa questão. Então, nós tínhamos aprovado um
determinado  valor  e  o  Júlio  propôs  se  utilizar  desse  valor  para
contribuir através do pessoal da CPI da Petrobras. Eu disse a ele que
era  muito  importante  que  a  gente  pegasse  o  compromisso  do
pessoal com relação ao apoio dessa causa aí.

Ministério  Público  Federal:-  Além  de  Júlio  Camargo  você  tem
conhecimento  de  outras  pessoas  que  estavam  envolvidas  nessa
proteção da CPI?

Depoente:-  Todo contato que  eu tive  com relação  a  essa  CPI  foi
através  dele.  Eu particularmente não conversei  com ninguém mais
além dele sobre esse tema e o que ele me reportou na época é que
ele,  o  Léo  e  o  Ricardo  estavam  discutindo  com  o  Gim  Argello  a
participação ou a contribuição para parlamentares da CPI.

Ministério Público Federal:- Quem seria Léo?

Depoente:- Léo, Léo Pinheiro da OAS.

Ministério Público Federal:- E Ricardo?

Depoente:- Ricardo pessoa da UTC.

Ministério  Público  Federal:-  O  senhor  falou  que  eles  estavam
conversando com o Gim Argello é isso?

Depoente:-  Sim.  É  a  informação  que  ele  me  passou,  que  estava
conversando  com  Gim  Argello  e  que  haviam  outras  empresas
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também, mas eu não me recordo o nome de quem, se é que ele me
falou, não me recordo. Ah! Sim. Lembro só da Odebrecht.

[…]

Ministério Público Federal:- Ok. Júlio Camargo tinha algum tipo de
autonomia para fazer doações em nome da Toyo Setal?

Depoente:-  Não. Não tinha. É que ele quis se utilizar de uma verba
que nós já tínhamos aprovado porque dentro dos 03 milhões nós
tínhamos  uma  verba  para  políticos  locais  em  que  eu  iria  cuidar
pessoalmente  e  nós  tínhamos  uma  verba  pra  campanha  nacional
aonde ele iria cuidar pessoalmente. A idéia pra campanha nacional é
que  fosse  também  pra  diversos  candidatos  né?  Inclusive  pras
campanhas  presidenciais  também,  mas  ele  conversando  comigo
propôs  que  a  gente  fizesse  isso  acompanhando  o  que  as  outras
empresas  estariam  fazendo  no  sentido  de  proteger  a  Petrobras  e
proteger as empresas.

Ministério Público Federal:- Na CPI?

Depoente:- Na CPI. Na CPI.

Mais uma vez, importante deixar claro que o próprio GIM ARGELLO admitiu em

depoimento  que  se  beneficiava  dos  valores  repassados,  por  meio  de  ocultação  de  origem  e

natureza criminosa, para os demais partidos da Coligação União e Força, da qual era integrante.

Juiz Federal:- Não doou para o senhor também?

Interrogado:- Também não doou pra mim, mas eu ficava “Ô Gim, e
você não achava ruim não?”, não achei não, senhor, porque com a
estrutura da campanha funcionando de qualquer forma eu seria
beneficiário,  não tenho... “Ô Gim, mas você é maluco de falar isso”,
não, excelência, não sou não, porque eu não fui desonesto, eu não
pedi propina a ninguém, eu não pedi vantagem indevida a ninguém,
eu pedi doação eleitoral dentro da lei, eles todos falavam que tinham
espaço fiscal pra fazer isso, eu não sabia, excelência, naquela época
que eles tinham, que eram envolvidos, “Ô Gim, você está se fazendo
de anjo”,  não estou não,  não sabia que eles eram envolvidos com
Petrobras,  que não existia,  eu acho que ninguém sabia,  excelência,
sem ser o senhor, desculpe eu falar, o Ministério Público, sobre esse
clube  de  propina,  sobre  essa  roubalheira  que  eles  fizeram  na
Petrobras,  excelência,  eu  não  conhecia,  volto  a  afirmar  ao  senhor,
nenhum deles.
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Juiz  Federal:-  Mas em que medida que doando pra campanha
deles isso beneficiava o senhor? Não entendi essa expressão.

Interrogado:-  Não, não me beneficiava diretamente não, mas se
você tem um candidato que está, o Alberto Fraga está fazendo
mais comício, está falando, ele fala no nome do candidato “Ah,
votem em mim”, primeiro que cada um cuida de si em campanha
eleitoral, “Votem em mim por isso, por isso, por aquilo, votem
nos meus deputados distritais e tal, tal e tal, e para governador
você vota no Arruda, para senador você vota no Gim”, entendeu?
Então, quanto mais ele tivesse estrutura pra fazer isso, pra pedir
voto, pra mim...”

Embora as defesas de PAULO ROXO e VALERIO NEVES sustentem que ambos não

tinham conhecimento dos crimes de corrupção e lavagem de ativos objeto da imputação, PAULO

ROXO deixou claro em depoimento na fase policial, que ambos sabiam do que se tratava, tendo

sido o fato objeto de conversa entre eles. Na primeira oitiva na polícia, PAULO ROXO confirmou

que havia discutido o fato com VALERIO NEVES, e foi ainda mais enfático ao ser reinquirido pela

autoridade policial no dia 15 de abril de 2016, ao dizer que “com certeza, que antes mesmo da

mídia potencializar tais suspeitas de uso da CPI por parte de GIM, o reinquirido e VALÉRIO já haviam

comentado sobre tais suspeitas que estavam tendo quando estavam no aeroporto de São Paulo, em

18/08/2016, de que aqueles recursos pudessem estar se tratando de acertos de GIM na CPI (...)”.  A

tentativa da defesa de desqualificar o depoimento na fase policial demonstrou má-fé do acusado,

pois  claramente  os  depoimentos  na  fase  investigatória  foram  hígidos  e  regulares,  como

demonstrado pela prova juntada aos autos (vídeo da oitiva e perícia).

Assim, agindo dolosamente,  GIM ARGELLO, PAULO ROXO e  VALÉRIO NEVES,

em concurso de pessoas, incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 1

(uma) vez.

C.3.3.4. Lavagem de Capitais Envolvendo Julio Camargo

Consumados  os  delitos  antecedentes  especificados  nos  itens  X.1.2  e  X.1.3  da

inicial, nos dias 28 de agosto de 2014 e 08 de setembro de 2014, de modo consciente e voluntário,

em  unidade  de  desígnios, JULIO  CAMARGO, PAULO  ROXO  e GIM  ARGELLO  ocultaram  e
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dissimularam a  origem,  a  natureza,  localização,  movimentação,  disposição,  movimentação  e  a

propriedade de valores ilícitos recebidos em espécie nessas datas, sendo que na primeira ocasião,

foi efetuado um repasse de R$ 100 mil reais, e na segunda oportunidade, foi  disponibilizada a

quantia  de R$ 100 mil  reais  e   €  200 mil  euros  para  GIM ARGELLO.  Considerando que GIM

ARGELLO se uniu para proteger a organização criminosa atuante na PETROBRAS, interessada e

responsável pelos pagamentos em autoproteção, esses crimes foram praticados por intermédio de

organização criminosa. 

No caso, realizado o repasse inicial da vantagem indevida no dia 10 de julho de

2014 por JULIO CAMARGO, entre os dias 18 de agosto de 2014 e 26 de agosto de 2014, PAULO

ROXO e JULIO CAMARGO se falaram por telefone por 10 (dez) oportunidades para tratarem do

cronograma do restante dos pagamentos prometidos pelo empresário a GIM ARGELLO,  como

demonstra o relatório juntado no evento 2, OUT9.

Assim, no dia 28 de agosto de 2014, a pedido de GIM ARGELLO, PAULO ROXO

viaja para o Rio de Janeiro (evento 2, OUT20) e se encontra com JULIO CAMARGO no escritório

deste, situado na Rua da Assembleia, 10, Conjunto 3410, no centro da capital fluminense. Nesse

dia,  GIM ARGELLO, mediante divisão de tarefas com PAULO ROXO, para ocultar a origem ilícita

dos valores, recebeu a quantia em espécie de R$ 100 mil reais pagas por JULIO CAMARGO. Foi

ajustada a disponibilização em espécie dos valores para ocultação da propriedade e da origem

criminosa, tendo os denunciados optado pelo transporte dos valores em meio físico ao invés da

utilização do sistema financeiro.

Em confirmação do pagamento ilícito, JULIO CAMARGO, nesse dia 28 de agosto

de 2014, faz contato telefônico com  GIM ARGELLO  (evento 2, OUT9). Ao retornar para Brasília,

PAULO ROXO vai à casa de GIM ARGELLO e lhe entrega os valores em espécie.

Passados  alguns  dias,  notadamente  no  dia  08  de  setembro  de  2014,  PAULO

ROXO ligou para JULIO CAMARGO (evento 2, OUT9) e acertou nova ida ao Rio de Janeiro para

receber, em nome de GIM ARGELLO, mais valores em espécie.

Assim,  no dia  10  de setembro de 2014,  a  pedido de  GIM ARGELLO, PAULO

ROXO viaja para o Rio de Janeiro (evento 2,  OUT20) e se encontra  com JULIO CAMARGO no
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escritório deste, situado na Rua da Assembleia, 10, Conjunto 3410, no centro da capital fluminense.

Nesse dia,  GIM ARGELLO, por meio de  PAULO ROXO, com dissimulação de origem, disposição,

natureza  e  propriedade  e  para  fins  de  ocultar  o  motivo  do  pagamento,  novamente  recebeu

vantagem indevida no valor de R$ 100 mil reais e € 200 mil euros em espécie. 

Foi  ajustada  a  disponibilização  em  espécie  dos  valores  para  ocultação  da

propriedade e da origem criminosa, tendo os denunciados optado pelo transporte dos valores em

meio físico ao invés da utilização do sistema financeiro.

Ao retornar para Brasília,  PAULO ROXO entrega a GIM ARGELLO os valores em

espécie.  Em depoimento,  PAULO ROXO admitiu ter recebido os valores no escritório de JULIO

CAMARGO e os entregue em mãos para GIM ARGELLO após o retorno para Brasília/DF.

Os  fatos  são,  ainda,  corroborados  pelas  declarações  de  JULIO  CAMARGO  e

PAULO ROXO em juízo:

JULIO CAMARGO (Evento 229)

Ministério  Público  Federal:-  Ok.  No  seu  depoimento,  no
depoimento à Polícia Federal, Paulo Roxo disse que havia repassado
duzentos mil euros em espécie, que o senhor tinha repassado para ele
200 mil euros em espécie. No seu depoimento prestado ao MPF o
senhor disse a ele verificaria se realmente ocorreu o repasse desse
dinheiro. O senhor fez esse levantamento dos 200 mil euros?

Depoente:  Doutor  Athayde,  o  que  eu  posso  confirmar  com
absolutamente certeza foram dois pagamentos de cem mil reais que
foram entregues ao Paulo Roxo no nosso escritório do Rio de Janeiro.

Ministério Público Federal: Esses pagamentos de duzentos mil reais,
esse pagamento ocorreu uma vez só ou duas vezes?

Depoente: Em duas vezes.

Ministério Público Federal:  Duas vezes. E esse pagamento ocorreu
no Rio de Janeiro?

Depoente: No Rio de Janeiro.

Ministério Público Federal: Então, o Paulo Roxo viajou para o Rio de
Janeiro para receber esses valores?

Depoente: Exato.

Ministério  Público  Federal:  Ok.  Esses  pagamentos  foram  em
espécie?
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Depoente: Foram em espécie.

PAULO ROXO (Evento 436)

“Interrogado: Ele disse que ele iria doar 5 milhões, que teria sido isso
que  tinha  sido  conversado,  mas  ele  não  sabia,  que  estava  vendo,
estudando, essa forma legal de fazer. E, nessa ida ao Rio de Janeiro,
ele, mais uma vez falou, assim “Olha, eu breve vou ter uma solução,
estou vendo com advogado, contador, o meu sócio, tem pessoa física,
pela Toyo a gente está com o limite estourado, mas nós temos outras
empresas”,  alguma  coisa  assim,  “E  breve,  breve  eu  vou  estar  lhe
chamando  pra  gente  ver  como  é  que  vocês  vão  querer  essa
finalização”.  “Perfeitamente”.  Na  outra  semana,  eu  fui  de  novo
chamado ao Rio de Janeiro e fui lá, ele não estava nesse dia, apesar
de ter me solicitado, ter marcado, estava a secretária dele, justificou
que ele teve um contratempo, não pôde estar presente, e que tinha
deixado um envelope  pra  mim,  que  eu  pudesse  dar  uma olhada,
ficasse à vontade, e saiu da sala, se ausentou,  eu abri o envelope
porque não estava nominal  e dentro tinha um outro envelope
fechado, lacrado, com uma folha de rosto acostada, um recibo
provisório do senhor Júlio para o Senador Gim, “contém ER”, com
uma  barra,  “200  mil”,  “referente,  destina-se  à  campanha  da
coligação União Força no Distrito Federal”, era uma coisa de 3, 4
linhas, 3 linhas, então eu peguei esse envelope e transportei pra
Brasília, foi isso o episódio do dinheiro que aconteceu.”

Considerando que esta imputação se refere a entregas em espécie,  necessário

aqui abrir parênteses para dizer que a Lei 9.613/98 é expressa ao prever que também incorre nas

penas da lavagem de dinheiro aquele que, para dissimular a utilização de valores provenientes de

infração penal, os guarda, tem em depósito ou movimenta:

(Lei  9.613/98)  Art.  1o  Ocultar  ou  dissimular  a  natureza,  origem,
localização,  disposição,  movimentação  ou  propriedade  de  bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal. 

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

§ 1o  Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a
utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração
penal:
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[...]

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;

[...]”

Não há dúvidas, portanto, de que as entregas de recursos criminosos em espécie,

com a finalidade de ocultar a movimentação de tais valores, adequam-se perfeitamente ao tipo da

lavagem  de  dinheiro  previsto  no  art.  1º,  §1º,  II,  da  Lei  9.613/98.  Aliás,  trata-se  de  atividade

profissionalizada,  exercida  dentro  das  organizações  criminosas  pelos  assim denominados  cash

couriers.

Por  óbvio,  os  vultosos  recursos  só  foram  entregues  em  espécie  por  JULIO

CAMARGO a  GIM ARGELLO,  mediante os serviços de  PAULO ROXO,  para evitar a via bancária

oficial,  onde todas as transações podem ser registradas.  Afinal,  que outra vantagem teria  GIM

ARGELLO em receber tamanha quantia em espécie? Diante dos problemas de segurança e logística

que as entregas em espécie impõem, há de se reconhecer que esse mecanismo só foi escolhido

pelos envolvidos para quebrar o rastro dos pagamentos efetuados a  GIM ARGELLO por JULIO

CAMARGO com valores provenientes de infrações penais.

Embora as defesas de PAULO ROXO e VALERIO NEVES sustentem que ambos não

tinham conhecimento dos crimes de corrupção e lavagem de ativos objeto da imputação, PAULO

ROXO deixou claro em depoimento na fase policial, que ambos sabiam do que se tratava, tendo

sido o fato objeto de conversa entre eles. Na primeira oitiva na polícia, PAULO ROXO confirmou

que havia discutido o fato com VALERIO NEVES, e foi ainda mais enfático ao ser reinquirido pela

autoridade policial no dia 15 de abril de 2016, ao dizer que “com certeza, que antes mesmo da

mídia potencializar tais suspeitas de uso da CPI por parte de GIM, o reinquirido e VALÉRIO já haviam

comentado sobre tais suspeitas que estavam tendo quando estavam no aeroporto de São Paulo, em

18/08/2016, de que aqueles recursos pudessem estar se tratando de acertos de GIM na CPI (...)”.  A

tentativa da defesa de desqualificar o depoimento na fase policial demonstrou má-fé do acusado,

pois  claramente  os  depoimentos  na  fase  investigatória  foram  hígidos  e  regulares,  como

demonstrado pela prova juntada aos autos (vídeo da oitiva e perícia).
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Assim, agindo dolosamente, GIM ARGELLO  e PAULO ROXO,  em concurso de

pessoas, incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4ºda Lei 9613/98, por 2 (duas) vezes.

C.4 ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

C.4.1.  Considerações  prévias  e  aspectos  pertinentes  de  análise  do  tipo  de  organização

criminosa

Narra  a  denúncia  que,  no  período compreendido  entre,  os  meses  de  abril  e

dezembro de 2014, em diversas unidades da federação, incluindo DF, São Paulo e Rio de Janeiro,

GIM ARGELLO, então Senador da República, de modo consciente e voluntário e em unidade de

desígnios com outros agentes, integrou pessoalmente organização criminosa que tinha por objeto

a prática reiterada de crimes de cartel, fraude às licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de

ativos  no  contexto  da  PETROBRAS,  associando-se  aos  administradores  das  empreiteiras  OAS,

ODEBRECHT, TOYO SETAL e UTC, os quais já estão denunciados ou condenados pelo crime de

organização criminosa em outras ações penais mencionadas nesta inicial.

Destaque-se que o delito de organização criminosa foi atribuído (imputado) a

título de crime autônomo, assim como delitos de corrupção e lavagem de dinheiro praticados pela

organização em vista de contratos celebrados com a PETROBRAS. Já os delitos de cartel, fraude a

licitações, crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional não foram imputados

nesta acusação (eles são objeto de processos ou investigações próprias), mas considerados como

evidência  a  inferir  a  origem  ilícita  dos  valores  movimentados  pela  organização  (crimes

antecedentes do crime de lavagem).

A partir disso, já cabe deixar clara a seguinte distinção: o crime de organização

criminosa, valendo-se aqui das palavras de Renato Brasileiro de Lima120, configura crime organizado

por natureza (imputação, per si, do crime de organização criminosa, ou seja, do tipo previsto no 2º,

Lei  12.850/2013),  enquanto os delitos  de corrupção e lavagem de ativos  consistem em crimes

organizados  por  extensão  (infração  penal  praticada  pela  organização  criminosa).  Daí  que  os

120 Legislação criminal especial comentada, Editora Juspodivm, 2ª ed., 2014, p. 481/482.
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agentes devem ser denunciados – e condenados, presentes os elementos para isso – pelo crime de

organização criminosa (crime organizado por natureza) em concurso material com os delitos de

corrupção e lavagem (crimes organizados por extensão).

Ademais, o crime de organização criminosa é de perigo abstrato, punindo-se o

simples  fato  de  figurar  como integrante  do grupo.  “Sua  consumação independe,  portanto,  da

prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na societas delinquentium”121. Assim, mesmo os

crimes  antecedentes  não  imputados  constituíam instrumentos  para  a  consecução  dos  fins  da

organização.

Daí que não procede eventual alegação de defesas de que a Lei 12.850/2013 não

incidiria  no caso dos  autos,  pois  as  operações  financeiras  descritas  na  denúncia  seriam todas

anteriores à entrada em vigor da novel legislação. 

As operações financeiras constantes da denúncia são fatos que dizem respeito à

imputação dos crimes de corrupção e lavagem praticados pela organização, e não à atribuição do

crime de organização criminosa em si. Assim, não há necessária coincidência quanto a aspectos

temporais dessas situações, de forma que pode subsistir o delito de organização criminosa ainda

que o termo final dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por ela praticados seja anterior à

entrada em vigor da nova lei (a lei entrou em vigor em 19/9/2013). 

Imagine-se a situação em que a organização prosseguisse existindo até hoje, mas

não praticando crimes desde a data do oferecimento da denúncia nesta ação penal, efetivamente.

Prejuízo algum haveria que fosse imputado, em nova denúncia, o crime da Lei 12.850/2013 a seus

integrantes  tendo como termo final  o  dia  de  hoje,  embora  não  se  pudessem imputar  a  seus

membros os crimes objetivados pela organização, por não terem sido executados ou descobertos

no período. 

É  que  no  delito  de  organização  criminosa  é  dispensável  a  prática  de  atos

executórios em relação ao crime para os quais os agentes se organizaram. Assim também é que o

aspecto temporal dos delitos praticados pela organização criminosa pode ser usado para delimitar

121 Ibid., p. 484.
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o período temporal mínimo do delito de organização criminosa em si (pode-se dizer que, se a

organização praticou tais delitos em tal período, houve o delito de organização por pelo menos

esse período). Mas essa relação, como ressaltado, não é de necessária coincidência.

Ainda, por tal razão, nada impede que esses fatos (o de organização criminosa e

o  dos  crimes  por  ela  praticados)  possuam,  além  de  amplitudes  temporais,  amplitudes  fáticas

distintas.

De  todo  modo,  no  caso  em  tela,  verifica-se  que  as  condutas  delituosas

estenderam-se  durante  todo  o  ano  de  2014,  antes  e  durante  ao  andamento  das  Comissões

Parlamentares de Inquérito da PETROBRAS instaladas no Congresso Nacional

No mais, “de todo modo, como se trata de crime permanente, cuja consumação se

prolonga  no  tempo,  detendo  o  agente  o  poder  de  fazer  cessar  a  prática  delituosa  a  qualquer

momento, na hipótese de tal crime ter início antes do dia 19 de setembro de 2013, mas se prolongar

na vigência da Lei nº 12.850/13, é perfeitamente possível a responsabilização criminal pelo novo tipo

penal, nos termos da súmula nº 711 do STF”122.

Ainda a respeito da análise do tipo penal, há que se afastar eventual arguição de

defesas  de  ausência  de  tipicidade  do  delito  de  organização  criminosa  por  ausência  de

demonstração de vínculo associativo entre os membros da organização,  por supostamente um

acusado não conhecer os demais. Esse elemento é estranho (desnecessário) ao tipo penal. Veja-se

o que anota Renato Brasileiro a respeito disso:

“Logo, estamos diante de delito plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessário,

figurando como espécie de crime de conduta paralela, já que os diversos agentes (pelo

menos  quatro)  auxiliam-se  mutuamente  com  o  objetivo  de  produzir  um  mesmo

resultado, a saber, a união estável e permanente para a prática de infrações penais cujas

penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Pouco

importa  que  os  componentes  da  organização  criminosa  não  se  conheçam

reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos participem de cada ação

122 Ibid., p. 481.
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delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa específica. Na verdade, basta

que o fim almejado pelo grupo seja o cometimento de infrações penais com pena

máxima  superior  a  4  (quatro)  anos,  ou  de  caráter  transnacional”123.  -  sem

destaque no original

Prosseguindo o mesmo autor, “evidenciada a presença de pelo menos 4 (quatro)

pessoas, é de todo irrelevante (…) que nem todos os integrantes tenham sido identificados, ou mesmo

que algum deles não seja punível em razão de alguma causa pessoal de isenção de pena ”124. Assim é

que, no caso, o delito de organização foi imputado a uma parcela dos agentes do grupo, aqueles

identificados e para os quais havia indícios, à época da denúncia, no sentido da participação no

crime em mesa, sem prejuízo da observação de que a organização contava com outros atores,

ainda a serem identificados em apurações próprias.

C.4.2.  Provas  de  materialidade  e  autoria  do  crime  de  pertinência  à

organização criminosa

Como referido, GIM ARGELLO, então Senador da República, de modo consciente

e voluntário e em unidade de desígnios com outros agentes, integrou pessoalmente organização

criminosa  que  tinha  por  objeto  a  prática  reiterada  de  crimes  de  cartel,  fraude  às  licitações,

corrupção  ativa  e  passiva,  lavagem  de  ativos  no  contexto  da PETROBRAS,  associando-se  aos

administradores  das  empreiteiras  OAS,  ODEBRECHT,  TOYO  SETAL  e  UTC,  os  quais  já  estão

denunciados  ou  condenados  pelo  crime  de  organização  criminosa  em  outras  ações  penais

mencionadas nesta peça.

 Na divisão de tarefas da organização criminosa, GIM ARGELLO se associou de

modo permanente e estável ao grupo, logo antes e durante a duração da CPI DO SENADO e da CPI

MISTA,  entre  abril  e  dezembro  de  2014,  para  praticar  diversos  crimes,  incluindo  corrupção,

embaraço a investigação de organização criminosa e lavagem de ativos, visando a obstrução dos

trabalhos  do  Estado  nas  investigações  dos  fatos  relacionados  a  PETROBRAS,  evitando,

especialmente,  convocações  de  empresários  do  grupo  para  prestarem  esclarecimentos  no

123 Ibid., p. 484.
124 Idid., 484. 
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Congresso Nacional.  Dentro da  organização,  GIM ARGELLO, na condição de vice-presidente da

CPMI, constituiu um verdadeiro braço da organização - em cuja composição podem figurar outras

pessoas - voltado a blindar o grupo contra convocações das referidas Comissões Parlamentares de

Inquérito.

DELCÍDIO DO AMARAL, ouvido em juízo  (evento 234), explicou qual o papel de

um vice-presidente nas Comissões Parlamentares de Inquérito e na análise de requerimentos: 

“(...)

Ministério Público Federal: Ok. Senhor Delcídio, qual é o papel de um vice-presidente de
Comissão Parlamentar de Inquérito?

Depoente: Eu já presidi algumas CPI’s, aliás, algumas não, uma CPI, a CPI dos Correios, o
vice-presidente,  ele  normalmente  substitui  o  presidente,  ele  não  é  uma  figura
decorativa,  mas ele tem pouco protagonismo e  depende muito do que o presidente
delega a ele executar durante os trabalhos.

Ministério Público Federal:  Ok.  Como é que é feita  a  análise de requerimentos de
convocação em uma CPI? Qual é o papel do presidente e do vice-presidente?
Depoente: Na verdade é o seguinte, o presidente e o vice, eles conduzem o trabalho ,
em tese, mas normalmente os requerimentos que são apresentados, o relator é que tem a
responsabilidade de escolher os requerimentos e o presidente coloca em votação, agora
é  natural  que  em toda  CPI  o  relator  converse  com o presidente  e  com o  vice-
presidente para pautar os requerimentos que vão ser votados e consequentemente,
a agenda.
Ministério Público Federal: Ok, então...  depende de pauta por força do presidente e
do vice-presidente?
Depoente: Sem dúvida, porque quem elabora a pauta normalmente é o presidente ,
mas com o feedback, com as orientações do relator também,  portanto há uma ação
tanto do presidente quanto do vice.
(...)”

É de se ver que GIM ARGELLO tinha total controle sobre os requerimentos que

seriam votados na CPMI.  LÉO PINHEIRO, em confirmação de toda a  prova colhida,  inclusive  o

depoimento de DELCIDIO DO AMARAL,  mencionou que GIM ARGELLO ofereceu uma série de

medidas com o objetivo de que a CPMI não aprofundasse seus trabalhos investigativos, dentre elas

ajustes no calendário da Comissão Parlamentar:

“(...)
Defesa Leo Pinheiro: Doutor Leo, o senhor mencionou que o senador ofereceram uma
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série  de  medidas  com  o  objetivo  que  a  CPMI  não  aprofundasse  seus  trabalhos
investigativos, essas medidas envolviam de alguma forma ajustes no calendário da CPMI?
Interrogado: Sim, o plano de trabalho feito pra CPI eu tive conhecimento e faz parte até
da busca e apreensão, tava comigo, eu li várias vezes para entender o processo desde que
eu estava a frente, sempre centro desse assunto. Então, tinha propositadamente as data
de reunião, por exemplo, só votava requerimento de depoente a cada 15 dias, só, reunião
para escolha de temas ai passava por outro processo postergatório, eram 4 temas, 4 no
plano ele chama de 4 eixos. Então, RNEST, por exemplo que tem haver conosco. RNEST
era um eixo,  então para  que o assunto RNEST voltasse,  se ele  foi  para  uma reunião
demorava 45 dias. A CPI tem um calendário que pegaria dois recessos parlamentares, o
do mês de junho e o final do ano que acabou encerrando com o ressesso. Isso tudo, vou
usar  a  palavra  mas  não  sei  se  ela  é  correta,  o  senhor  me  perdoe  Excelência,  mas
inteligentimente, traçado isso e com alguns feriados para que não houvessem reuniões,
isso, tratei disso juntamente com o senador presidente da CPI Vital do Rego e com o
senador Gim, eles me mostrando esse calendário. Outra coisa importante, as horas dessas
reuniões que as vezes coincidiam com sessões do plenário da Câmara ou do Senado ou
do  Congresso.  Automaticamente  as  sessões  são  encerradas.  Então,  havia  toda  uma
metodologia  pra  que não se  chegasse  as investigações que o Ministério  Público e  a
justiça chegaram.

Destaque-se  que  no  curso  das  investigações  e  ações  penais  decorrentes  da

denominada Operação Lava Jato,  em curso perante  a  13a Vara Federal  da Seção Judiciária  do

Paraná, em Curitiba, revelou-se a existência de uma complexa e sofisticada organização criminosa

estruturada para operacionalizar um esquema de corrupção político-partidária e de loteamento de

cargos públicos para angariação de propinas que financiariam partidos políticos e engordariam o

patrimônio  dos  políticos  envolvidos.  Para  que  esse  esquema  funcionasse,  foram  cooptados

funcionários de alto escalão da PETROBRAS e de outros órgãos e empresas públicas. 

As investigações se desenvolveram e se desenvolvem em camadas, de modo que

hoje já se tem por certo que os diversos envolvidos se especializaram em quatro núcleos de atua-

ção, sendo que cada um dos núcleos dá suporte a atuação dos demais. 

Basicamente são eles o  núcleo econômico, o núcleo político, o núcleo admi-

nistrativo, e o núcleo financeiro.

O núcleo econômico, especificamente, era formado por empresas que pagavam vantagens

indevidas a funcionários de alto escalão das entidades da Administração Direta e Indireta e aos
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componentes do núcleo político, por meio da atuação dos operadores financeiros, para manuten-

ção do esquema. Tem-se evidência de que dezenas de empresas, entre as quais destacam-se UTC,

ODEBRECHT, MENDES JUNIOR, GALVÃO ENGENHARIA, ENGEVIX, IESA, CAMARGO CORREA, OAS,

SETAL, MITSUI TOYO, SKANKAS, QUEIROZ GALVÃO, ANDRADE GUTIERREZ, TOME ENGENHARIA e,

eventualmente, ALUSA, FIDENS, JARAGUÁ EQUIPAMENTOS, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHA-

RIA, associaram-se em cartel para a execução de obras públicas, entre elas, aquelas obras relacio-

nadas com a PETROBRAS.  Essas empresas passaram a dividir entre si  as obras da PETROBRAS,

evitando que empreiteiras não participantes do cartel fossem convidadas para os processos licita-

tórios. Esse esquema funcionou ao longo de anos, de maneira organizada, inclusive com “regras”

previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um campeonato de futebol 125. Havia,

ainda, a repartição das obras ao modo da distribuição de prêmios de um bingo126. Assim, antes do

início dos certames, já se sabia qual seria a empresa ganhadora. As demais licitantes apresentavam

propostas – em valores maiores do que os ofertados pela empresa que deveria vencer – apenas

para dar aparência de legalidade à falsa disputa. 

Pois bem. Com a prisão de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, em

março de 2014, e diante da movimentação junto ao Congresso Nacional para criação e instalação

de Comissões Parlamentares  de Inquérito  para  apurarem fatos  relacionados  à  PETROBRAS,  foi

incrementado o risco de avanço na investigação e descoberta dos fatos reveladores dos crimes de

cartel,  fraude  às  licitações  e  corrupção  praticados  pela  organização  criminosa  no contexto  da

PETROBRAS127.

125  AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das empresas cartelizadas, pertencente ao GRUPO
SETAL, a SOG – ÓLEO E GÁS S/A, celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e, na
ocasião, apresentou um documento, dissimuladamente intitulado “Campeonato Esportivo”, o qual continha as regras
de funcionamento do cartel (Processo 5083351-89.2014.404.7000/PR, Evento 2, - OUT78.

126 Vários documentos apreendidos na sede da empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A retratam o funcionamento do
cartel,  destacando-se  o  papel  intitulado  “reunião  de  bingo”,  em que  são  indicadas  as  empresas  que  deveriam
participar das licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, bem como o papel intitulado
“proposta de fechamento do bingo fluminense” (COMPERJ), em que são listados os “prêmios” (diversos contratos do
empreendimento)  e  os  “jogadores”  (diferentes  empreiteiras)  (Processo  5083351-89.2014.404.7000/PR,  Evento  1,
MANDBUSCAAPREENC11, Páginas 1-27 – documento anexo à cota de encaminhamento da denúncia). - Evento 2
OUT79.

127 Na época da instalação da CPI DO SENADO, em 14 de maio de 2014, não eram públicos os fatos revelados por
PAULO ROBERTO COSTA envolvendo a atuação do cartel e o esquema de pagamento de propinas na Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS.  Notícias  de imprensa relacionadas a colaboração premiada de PAULO ROBERTO
COSTA começaram a ser ventiladas em setembro de 2014 e o interrogatório nos autos  nº 5026212-82.2014.404.7000
em que foram revelados os nomes dos empreiteiros envolvidos no esquema criminoso se efetivou em 08/10/2014.
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Já  nessa  época,  os  executivos  de  alta  cúpula  das  empresas  cartelizadas  na

PETROBRAS,  entre  elas,  OAS,  ODEBRECHT,  UTC,  ENGEVIX  e  QUEIROZ  GALVÃO,  começaram  a

conversar com preocupação, uns ligando para os outros,  sobre os rumos e consequências que

poderiam advir da CPI da PETROBRAS Também da TOYO SETAL, AUGUSTO MENDONÇA revelou

que  a  prisão  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  e  sua  potencial  colaboração,  aliada  a  criação  de

comissões de inquérito parlamentares, otimizaram conversas entre as empresas do denominado

“CLUBE” no intuito de obter proteção na CPI da PETROBRAS.

A  testemunha  e  colaborador  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  em  seu

depoimento  judicial  (evento  229),  confirma  que  quando  da  instalação  das  Comissões

Parlamentares de Inquérito houve, por parte dos empresários, certa preocupação quanto ao nível

de exposição que isso traria:

“(...)

Ministério  Público  Federal:-  Essa  preocupação  dos  empresários  com o  avançar  das
investigações,  ela  abrangia  também  as  Comissões  Parlamentares  de  Inquérito  da
Petrobras?
Depoente:- Especificamente, doutor Athayde, quando a CPI, a Comissão Parlamentar de
Inquérito da Petrobras foi, foi instituída em 2014 houve sim, por parte dos empresários
uma preocupação, haja vista que a CPI, como é um órgão político, é um órgão que muitas
vezes ela pende pra um lado político ou pro outro e acaba.
(…)
Depoente:- Então havia realmente por parte dos empresários uma preocupação que essa
CPI  convocasse  os  empresários  e  trouxessem  a  eles  e  às  suas  empresas  o  nível  de
exposição desconfortável e perigosa, tanto às pessoas como às empresas.
Ministério Público Federal:- Então, o avançar da investigação era preocupante
Depoente:- Era preocupante.
(...)
Ministério Público Federal:-  Quem compartilhava com o senhor essas preocupações?
Qual o núcleo que compartilhava com o senhor essas preocupações?
Depoente:- Olha, na verdade eu tinha um, um, amigos nessas empresas, nessas grandes
empresas que, notadamente a Camargo Correa, UTC, a própria CNO, a OAS, porque nós
militávamos  no  mesmo  mercado  e  muitos  compartilhávamos  dum  consórcio  pra
execução de alguma obra de grande porte na Petrobras.  Então,  isso trazia  uma,  uma
convivência em função disso e também trazia uma confiança e uma amizade entre as
pessoas.  Particularmente  dentre  dessas  pessoas,  uma  das  que  eu  tinha  um
relacionamento muito bom era com o doutor Léo Pinheiro da OAS. E numa conversa, nós
tradicionalmente  ou  almoçávamos,  ou  jantávamos uma vez  por  semana pelo  menos,
quando  não  nos  encontrávamos  no  escritório  da  OAS  ou  no  meu  escritório,  nós
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conversamos sobre essa CPI. E nesse encontro nós dois chegamos à conclusão de que
essa  CPI  seria  uma  coisa  desconfortável  de  efetivamente  pro  grupo.  Eu  já  havia
conversado com alguns empresários e eles também e o que, o sentimento geral tanto
deles como o meu é de que havia um desconforto no nosso mercado.
Ministério Público Federal:- Eu quero saber pontualmente, ele já tinha conversado com
alguns empresários, você também. Quem seriam esses empresários?
Depoente:-  Basicamente esses que eu citei  ao senhor,  UTC, doutor Ricardo Pessoa, o
doutor Antunes, no caso, pela Engevix, o Ricardo Pessoa pela UTC, Léo Pinheiro pela AOS.
Muito obrigado. Camargo Correa, o doutor Eduardo Leite, né, que depois me passou pra
um outro diretor da Camargo Correa de nome Marcelo Bisordi, não é? Basicamente essas
pessoas. A Odebrecht eu não tive contato. Basicamente essas empresas.
(...)”

A testemunha  e  colaborador  AUGUSTO  MENDONÇA,  em  depoimento  judicial

(evento 229),  confirmou que havia preocupação por parte  das empresas com a instalação das

Comissões Parlamentares de Inquérito da PETROBRAS e que, por tal motivo, foram buscar proteção

com o acusado GIM ARGELLO:

“(...)
Ministério Público Federal:- O senhor conhece o Senhor Júlio Camargo?
Depoente:- Como? 
Ministério Público Federal:- Júlio Camargo?
Depoente:- Se eu conheço? Conheço.
Ministério Público Federal:- Qual seu relacionamento com ele?
Depoente:-  Senhor Júlio Camargo, conheço ele há muito tempo. Ele era representante
comercial  da Toyo,  no passado nós fizemos alguns  contratos junto com a  Toyo,  que
acabou se transformando numa joint venture a partir do ano de 2012. Então tive muito
contato com o Júlio Camargo durante esse período.
Ministério  Público  Federal:-  E  chegou  a  conversar  com  ele  sob  o  tema  CPI  da
Petrobras?
Depoente:- Sim senhor.
Ministério Público Federal:- Como é que foi essa conversa?
Depoente:- Ele me manifestou a preocupação das empresas naquela oportunidade. Isso
talvez tenha sido 2014 né? 2014, lá pelo meio do ano. A preocupação das empresas
com  a  instalação  da  CPI  e  que  a  CPI  de  uma  certa  forma  aprofundasse  ou
cooperasse muito com a Operação Lava Jato, que já tinha iniciado né?
Ministério Público Federal:-  E foi  falada alguma forma de obter,  de tentar obter
algum tipo de proteção nas Comissões Parlamentares de Inquérito da Petrobras? 
Depoente:- Sim senhor. Foram. O Júlio me comentou sobre essa questão. Nós tínhamos
como companhia estabelecido um valor pra fazer contribuições naquele ano eleitoral. Pra
nós era muito importante e, aliás, eu digo pro setor de construção off shore era muito

 261/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

importante  que  houvesse  no  Congressos  simpatizantes  com as  leis  que  tratavam de
repetro e conteúdo local para as obras da Petrobras e nós tínhamos a intenção de apoiar
parlamentares que fossem simpáticos a essa questão.  Então, nós tínhamos aprovado
um determinado valor e o Júlio propôs se utilizar desse valor para contribuir através
do pessoal da CPI da Petrobras. Eu disse a ele que era muito importante que a gente
pegasse o compromisso do pessoal com relação ao apoio dessa causa aí.
Ministério Público Federal:- Além de Júlio Camargo você tem conhecimento de outras
pessoas que estavam envolvidas nessa proteção da CPI?
Depoente:-  Todo  contato  que  eu  tive  com  relação  a  essa  CPI  foi  através  dele.  Eu
particularmente não conversei com ninguém mais além dele sobre esse tema e o que ele
me reportou na época é que ele, o Léo e o Ricardo estavam discutindo com o Gim
Argello a participação ou a contribuição para parlamentares da CPI.
Ministério Público Federal:- Quem seria Léo?
Depoente:- Léo, Léo Pinheiro da OAS.
Ministério Público Federal:- E Ricardo?
Depoente:- Ricardo pessoa da UTC.
Ministério Público Federal:-  O senhor falou que eles estavam conversando com o
Gim Argello é isso?
Depoente:-  Sim. É a informação que ele me passou, que estava conversando com
Gim Argello e que haviam outras empresas também, mas eu não me recordo o nome
de quem, se é que ele me falou, não me recordo. Ah! Sim. Lembro só da Odebrecht.
Ministério Público Federal:- E por que essa conversa se travou com Gim Argello?
Depoente:- Me parece que ele era o relator ou presidente 1 da CPI, não sei.
(...)”

Foi neste contexto que LEO PINHEIRO da OAS, JULIO CAMARGO da TOYO SETAL

e RICARDO PESSOA da UTC se articularam para obter proteção nas Comissões Parlamentares de

SENADO e MISTA,  para si  e  para outros  executivos  do grupo de empresas a  que pertenciam,

aproximando-se de GIM ARGELLO, então Senador da República.

Assim,  GIM ARGELLO,  integrou  a  organização criminosa,  associando-se  a  LEO

PINHEIRO, WALMIR PINHEIRO, JULIO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA e RICARDO PESSOA, para

de modo permanente e estável ao grupo, logo antes e durante a duração da CPI DO SENADO e da

CPI  MISTA,  entre  abril  e  dezembro  de  2014,  praticar  diversos  crimes,  incluindo  corrupção,

embaraço a investigação de organização criminosa e lavagem de ativos.
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Pontue-se  que  LEO  PINHEIRO,  JULIO  CAMARGO,  AUGUSTO  MENDONÇA  e

RICARDO PESSOA, já foram condenados por promoverem, financiarem, constituírem e integrarem

essa organização criminosa, por decisão do juízo da 13ª Vara de Curitiba128. 

Na  divisão  de  tarefas  da  organização  criminosa,  coube  a  GIM  ARGELLO,  na

condição de membro da CPI DO SENADO e Vice-Presidente da CPMI MISTA obstruir os trabalhos

do Estado nas investigações dos fatos relacionados a PETROBRAS, e assim, evitar convocações de

empresários do grupo para prestarem esclarecimentos no Congresso Nacional, constituindo, assim,

um verdadeiro braço da organização voltado a blindar o grupo contra convocações das referidas

Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Destaque  que  para  obter  efetividade  na  articulação  entre  os  membros  da

organização criminosa, GIM ARGELLO, como narrado ao norte, por várias oportunidades, promoveu

encontros, especialmente com RICARDO PESSOA, LEO PINHEIRO e JULIO CAMARGO, oferecendo

jantares e almoço, em sua residência e de familiares, para concretização do conchavo.

A CPI MISTA, que se encerrou em 22 de dezembro de 2014, e a CPI DO SENADO,

encerrada em 18 de dezembro de 2014,  por meio de ofícios  expedidos por  GIM ARGELLO ao

Presidente  do  Congresso  Nacional129,  em  todo  seu  período  de  funcionamento,  de  fato,  não

apreciaram os requerimentos de convocação dos integrantes  da organização criminosa,  e,  por

consequência, não os convocaram para depor no parlamento130.

Não socorre a defesa de GIM ARGELLO, a tese de que os investigados foram

indiciados pela CPMI e, essa, portanto, cumpriu o seu papel.

128 Autos  5083376-05.2014.4.04.7000:  JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO  FILHO,  AGENOR  FRANKLIN
MAGALHÃES MEDEIROS, PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF, MATEUS COUTINHO DE SÁ
OLIVEIRA,  JOSÉ  RICARDO  NOGUEIRA  BREGHIROLLI  e  FERNANDO  AUGUSTO  STREMEL  DE
ANDRADE.

Autos  5083838-59.2014.4.04.7000:  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  FERNANDO  ANTÔNIO
FALCÃO SOARES, NESTOR CUÑAT CERVERÓ e ALBERTO YOUSSEF. 

Autos  5012331-04.2015.4.04.7000:  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  ADIR  ASSAD,  ALBERTO
YOUSSEF,  AUGUSTO  RIBEIRO  DE  MENDONÇA NETO,  DARIO  TEIXEIRA ALVES  JUNIOR,  JOÃO
VACCARI NETO, MARIO FREDERICO MENDONÇA GOES, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, RENATO DE
SOUZA DUQUE, SERGIO CUNHA MENDES e SONIA MARIZA BRANCO. 

Autos 5027422-37.2015.4.0.4.7000: RICARDO RIBEIRO PESSOA.

129 http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiariocodDiario=19246&seqPaginaInicial=1&seqPaginaFinal=248
130  Evento 2, OUTs22, 25, 33, 36, 63, 68 a 76.
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Isto porque, à época do indiciamento, havia uma via de mão única para a CPMI,

eis que já tinha sido deflagrada a 7ª fase da Operação Lava Jato com a prisão justamente daqueles

que foram posteriormente indiciados. Senão fosse efetivado o indiciamento, a par das obscuras e

corruptas tratativas, a CPMI iria amargurar severas críticas da opinião pública, o que de fato não era

uma opção aos seus integrantes em ano eleitoral.

Assevera-se que só foram indiciados aqueles empresários que foram objeto das

medidas cautelares  da 7ª  fase  da Operação,  excluindo-se os  executivos  OTÁVIO MARQUES DE

AZEVEDO e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, que estiveram em fases posteriores da Operação1.

Confirmando a lógica, o acusado LÉO PINHEIRO, em seu interrogatório judicial

(evento 447) disse que após a sua prisão o trabalho da CPMI ficou inócuo, não tendo razões para

os empresários reagirem contra o indiciamento:

“(…) Juiz Federal:  Depois que houve lá a prisão do senhor junto com outros

empresários,  e  eles  daí  fizeram  o  relatório  e  indiciaram  o  senhor  e  outros

empresários, teve alguma cobrança em relação a eles, porque aparentemente não

cumpriram o prometido?

Interrogado: Excelência, eu fui preso no dia 14 de novembro.

Juiz Federal: Certo.

Interrogado: O relatório final  da CPI  é de dezembro.  Acho que o Ministério

Público e a Justiça, agiram, virou o trabalho deles inócuo. 

Juiz Federal: Aham

Interrogado: Então, não tinha mais porque, até porque não investigaram o que

deviam investigar. (...)”

Neste contexto,  para efetividade de sua atuação na organização criminosa, GIM

ARGELLO  praticou,  deforma  estável  e  permanente,  com  infração  ao  seu  dever  funcional  de

observância  aos  princípios  da  legalidade,  moralidade  e  impessoalidade,  atos  comissivos  e

omissivos quantos foram necessários para influir e evitar a convocação de integrantes do núcleo

econômico  da  organização  criminosa  para  depor  nas  referidas  comissões  parlamentares  de

inquérito,  bem  como crimes  de  corrupção,  lavagem  de  ativos  e  embaraço  a  investigação  de

organização criminosa que são objeto deste processo. 
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Cite-se, por, exemplo, a ocorrência de reunião administrativa prévia a 16ª reunião

da CPI MISTA, na qual, conforme apontamentos em ata, inclusive com registros da atuação de GIM

ARGELLO, ficou nítida a existência de um acordo entre o ex-senador e os empresários para blindar

a  análise  de  requerimentos,  pedidos  de  quebra  de  sigilos  bancários  e  de  convocações  dos

integrantes do núcleo econômico da organização criminosa, os quais ao final, não foram sequer

apreciados, pela comissão parlamentar de inquérito131. 

Assim, agindo dolosamente, por ter integrado organização criminosa já existente,

GIM ARGELLO está incurso no delito do artigo 2º, §4º II da Lei 12.850/2013. 

C.4.3.  Provas  de  materialidade  e  autoria  do  crime  de  embaraço  à

investigação de organização criminosa

A  inicial  descreve  que,  entre  os  meses  de  abril  e  dezembro  de  2014,  LEO

PINHEIRO, ROBERTO ZARDI, DILSON PAIVA, JULIO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA, RICARDO

PESSOA e WALMIR PINHEIRO, em conjunto com GIM ARGELLO, então Senador da República, e com

a participação de JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES, em unidade de desígnios e

de modo consciente e voluntário,  embaraçaram a investigação de fatos relacionados à prática de

infrações  penais  praticadas  pela  referida  organização  criminosa,  mediante  obstrução  dos

trabalhados  da  CPI  DO  SENADO  e  da  CPI  MISTA  instaladas  no  Congresso  Nacional

consubstanciada  na  não  apreciação  e  na  não  aprovação  de  requerimentos  de  convocação  de

empreiteiros para depor no parlamento.

Como visto alhures, a CPI DO SENADO, instalada no dia 14 de maio de 2014,

tinha  por  finalidade  investigar  irregularidades  envolvendo  a  empresa  Petróleo  Brasileiro  S/A

(PETROBRAS), ocorridas entre os anos de 2005 a 2014 e relacionadas à compra da Refinaria de

Pasadena, no Texas (EUA); ao lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a

funcionários da estatal; e ao superfaturamento na construção de refinarias.132

A CPI MISTA, instalada no dia 28 de maio de 2014, tinha por objeto  investigar

irregularidades  envolvendo a  empresa Petróleo Brasileiro  S/A (PETROBRAS),  ocorridas  entre  os

131  OUT7.
132  Evento 2, OUT2.
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anos  de  2005 a  2014  e  relacionadas  à  compra  da  Refinaria  de  Pasadena,  no  Texas  (EUA);  ao

lançamento de plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal pela

companhia holandesa SMB Offshore; e ao superfaturamento na construção de refinarias.

No dia 17 de março de 2014,  por ordem desse juízo da 13ª Vara Federal  de

Curitiba foi executada a prisão preventiva de ALBERTO YOUSSEF133. Já em 20 de março de 2014 foi

executada a prisão temporária de PAULO ROBERTO COSTA, a qual, em 25 de março de 2014, foi

convertida em prisão preventiva134.

Em seguida, já no dia 27 de março de 2014, foi protocolado no Senado Federal

requerimento  para  instalação  de  CPI  da  PETROBRAS135.  No  mesmo  período,  Deputados  e

Senadores colhiam assinaturas para instalação de CPMI Mista visando a apuração dos ilícitos na

PETROBRAS136.

Com  o  avançar  da  Operação  Lava  Jato  e  diante  da  movimentação  junto  ao

Congresso  Nacional  para  criação  e  instalação  de  Comissões  Parlamentares  de  Inquérito  para

apurarem fatos relacionados à PETROBRAS, foi incrementado o risco de avanço na investigação dos

fatos reveladores dos crimes de cartel, organização criminosa, fraude às licitações e corrupção no

contexto da PETROBRAS137.

Neste contexto, os integrantes do núcleo duro do cartel da PETROBRAS, ou seja,

o núcleo econômico da organização criminosa, para não serem descobertos e envolvidos nos fatos,

notadamente, nas apurações das Comissões Parlamentares de Inquérito, se movimentaram para

obstruir as investigações, aproximando-se do então Senador da República GIM ARGELLO. 

Tal  informação  foi,  inclusive,  confirmada  pela  testemunha  e  colaborador

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO (evento 229): 

“(...)
Ministério Público Federal:- O senhor conhece o Senhor Júlio Camargo?

133 Autos 5001446-62.2014.4.04.7000 
134 Autos 5014901-94.2014.404.7000
135 http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/03/alvaro-dias-protocola-pedido-de-cpi-da-petrobras-no-senado.html - OUT2
136 http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/politica/proposta-para-cpi-da-petrobras-j%C3%A1-tem-132-assinaturas-1.505876 –

Evento 2, OUT4.
137 Na época da instalação da CPI DO SENADO, em 14 de maio de 2014, não eram públicos os fatos revelados por PAULO ROBERTO COSTA

envolvendo a atuação do cartel e o esquema de pagamento de propinas na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Notícias de imprensa
relacionadas a colaboração premiada de PAULO ROBERTO COSTA começaram a ser ventiladas em setembro de 2014 e o interrogatório nos
autos 5026212-82.2014.404.7000 em que foram revelados os nomes dos empreiteiros envolvidos no esquema criminoso se efetivou em 08 de
outubro de 2014.
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Depoente:- Como? 
Ministério Público Federal:- Júlio Camargo?
Depoente:- Se eu conheço? Conheço.
Ministério Público Federal:- Qual seu relacionamento com ele?
Depoente:-  Senhor Júlio Camargo, conheço ele há muito tempo. Ele era representante
comercial  da Toyo,  no passado nós fizemos alguns  contratos junto com a  Toyo,  que
acabou se transformando numa joint venture a partir do ano de 2012. Então tive muito
contato com o Júlio Camargo durante esse período.
Ministério  Público  Federal:-  E  chegou  a  conversar  com  ele  sob  o  tema  CPI  da
Petrobras?
Depoente:- Sim senhor.
Ministério Público Federal:- Como é que foi essa conversa?
Depoente:- Ele me manifestou a preocupação das empresas naquela oportunidade. Isso
talvez tenha sido 2014 né? 2014, lá pelo meio do ano. A preocupação das empresas
com  a  instalação  da  CPI  e  que  a  CPI  de  uma  certa  forma  aprofundasse  ou
cooperasse muito com a Operação Lava Jato, que já tinha iniciado né?
Ministério Público Federal:-  E foi  falada alguma forma de obter,  de tentar obter
algum tipo de proteção nas Comissões Parlamentares de Inquérito da Petrobras? 
Depoente:- Sim senhor. Foram. O Júlio me comentou sobre essa questão. Nós tínhamos
como companhia estabelecido um valor pra fazer contribuições naquele ano eleitoral. Pra
nós era muito importante e, aliás, eu digo pro setor de construção off shore era muito
importante  que  houvesse  no  Congressos  simpatizantes  com as  leis  que  tratavam de
repetro e conteúdo local para as obras da Petrobras e nós tínhamos a intenção de apoiar
parlamentares que fossem simpáticos a essa questão.  Então, nós tínhamos aprovado
um determinado valor e o Júlio propôs se utilizar desse valor para contribuir através
do pessoal da CPI da Petrobras. Eu disse a ele que era muito importante que a gente
pegasse o compromisso do pessoal com relação ao apoio dessa causa aí.
Ministério Público Federal:- Além de Júlio Camargo você tem conhecimento de outras
pessoas que estavam envolvidas nessa proteção da CPI?
Depoente:-  Todo  contato  que  eu  tive  com  relação  a  essa  CPI  foi  através  dele.  Eu
particularmente não conversei com ninguém mais além dele sobre esse tema e o que ele
me reportou na época é que ele, o Léo e o Ricardo estavam discutindo com o Gim
Argello a participação ou a contribuição para parlamentares da CPI.
Ministério Público Federal:- Quem seria Léo?
Depoente:- Léo, Léo Pinheiro da OAS.
Ministério Público Federal:- E Ricardo?
Depoente:- Ricardo pessoa da UTC.
Ministério Público Federal:-  O senhor falou que eles estavam conversando com o
Gim Argello é isso?
Depoente:-  Sim. É a informação que ele me passou, que estava conversando com
Gim Argello e que haviam outras empresas também, mas eu não me recordo o nome
de quem, se é que ele me falou, não me recordo. Ah! Sim. Lembro só da Odebrecht.
Ministério Público Federal:- E por que essa conversa se travou com Gim Argello?
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Depoente:- Me parece que ele era o relator ou presidente 1 da CPI, não sei.
(...)”

O acusado RICARDO PESSOA, em interrogatório judicial  (evento 337),  também

afirmou que estava preocupado em ser convocado para depor perante as Comissões Parlamentares

e relatou que essa preocupação se estendia a LÉO PINHEIRO, da OAS, que lhe sugeriu que fosse

procurar por GIM ARGELLO:

“(...)
Juiz  Federal: Certo.  Indo para  esse  caso aqui  em objetivo,  a acusação do Ministério
Público  é  contra  o  senhor,  mas  também  contra  o  senhor  Jorge  Afonso  Argello,  e
supostamente aqui, segundo a acusação, ele teria cobrado e exigido valores do senhor e
de outras pessoas,  em relação à atuação dele na CPI da Petrobras.  O senhor prestou
depoimento sobre esses fatos durante a fase de investigação, o senhor pode fazer uma
narrativa pra mim, sintética, como que isso aconteceu, se isso aconteceu mesmo, e como
é que foi?
Interrogado: Isso ocorreu, ocorreu em maio, junho de 2014, com a instalação da CPI,
primeiro a instalação da CPI do Senado, depois a CPI mista do Senado e da Câmara, onde
foi instalada a CPI da Petrobras, as duas, em algum momento elas se tornaram, ocorreram
no paralelismo, aonde a imprensa vinha noticiando muito a convocação das empresas
que estavam envolvidas de alguma maneira, porque a Operação Lava Jato já estava em
curso,  a preocupação era crescente que nós teríamos,  pelo menos  eu tinha uma
preocupação  muito  grande  de  ser  convocado  para  depor  numa  dessas  CPI’s,
principalmente a do Senado que foi a que se instalou primeiro. Então, em linhas
gerais,  eu  atuei,  em  função  disso,  junto  ao  Senador  Gim  Argello  para  que  ele
pudesse  evitar  a  minha  convocação  em função  da  exposição  midiática  que  isso
poderia ter. Mantive o contato com ele pra que isso ocorresse e me foi me dado uma
quase certeza de que eu não deveria ser convidado, pelo controle que ele podia ter em
cima, não da CPI, mas da mesa, o controle, porque ele era vice-presidente da CPI. Então o
contato  com  ele  foi  exclusivamente  para  evitar  essa  convocação  e,  em
contrapartida, ele me pediu recursos que eu aceitei contribuir para campanha, para
diversos partidos, conforme eu já relatei na minha colaboração.
Juiz Federal: Para sermos agora um pouco mais específicos,  como isso se iniciou? O
senhor  procurou  ele  ou  ele  procurou  o  senhor,  ou  o  senhor  foi  procurado por  uma
terceira pessoa?
Interrogado: Bom,  eu mantinha contato muito frequente com um colega meu, um
outro  empresário,  o  Léo  Pinheiro,  que  está  inclusive  aí  agora,  conversava  com ele
semanalmente, invariavelmente a cada 15 dias, e um dia desses ele me disse: “Ricardo,
não estou preocupado, mas a gente tem uma forma de tentar resolver.” Eu disse:
“Eu estou muito preocupado.” Ele fez: “É, mas nós temos uma forma de resolver
isso, mas você tem um problema com o Senador Gim, mas se você quiser você pode

 268/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

conversar com ele.” E foi através do Léo Pinheiro que eu voltei, retornei a falar com o
Senador Gim Argello.
Juiz Federal: Mas quem colocou esse assunto pela primeira vez foi o senhor Léo Pinheiro,
então, para o senhor? Ou o senhor que procurou o senhor Léo Pinheiro?
Interrogado:  Não,  eu estava procurando saber  como é que eu poderia  chegar lá  ao
termo, mas o Léo, numa conversa comigo, num jantar, ele me disse: “Não, nós podemos
conversar com o Gim.” Mas me pareceu que ele já tinha conversado, tanto é assim que
quando eu cheguei para conversar com ele, o próprio Léo já me disse que eu tinha um
problema com o Gim do passado, que foi esclarecido depois, comigo e com o próprio
Gim, lá na casa dele.

(…)

Defesa de Jose Adelmário: Entendi. Outra afirmação que o senhor fez é de que viu um
risco de exposição para convocação na CPI. Especificando um pouco mais aqui também,
esses riscos eles seriam com investidores, com instituições financeiras, riscos pessoais, o
senhor poderia afirmar isso?
Interrogado:  Isso  é  um  risco  do  sistema  empresarial,  de  imagem  da  empresa,  de
continuidade dos negócios, imagem pessoal minha. Eu sou uma pessoa que tinha uma
reputação a ser preservada e o que eu menos queria era essa exposição.
Defesa  de  Jose  Adelmário: Perfeito.  Na  visão  do  senhor,  essa  possibilidade  de
convocação pela CPI do senhor era vista como uma chance dos.... pelo menos aqui em
relação ao acusado, ex-Senador Gim Argello, de arrecadar?
Interrogado: Isso foi uma troca, doutor.
(...)

Assim,  LEO  PINHEIRO,  ROBERTO  ZARDI  e  DILSON  PAIVA  da  OAS,  RICARDO

PESSOA e WALMIR PINHEIRO da UTC, e JULIO CAMARGO, este último com anuência de AUGUSTO

MENDONÇA, a partir de abril de 2014, se articularam para, mediante pagamento de propinas e

lavagem  de  ativos,  obter  meios  para  embaraçar  a  investigação  dos  fatos  praticados  pela

organização  criminosa,  que  revelariam  a  prática  dos  crimes  de  cartel,  corrupção,  fraude  às

licitações e lavagem de ativos em contratos celebrados com a PETROBRAS.

Foi  dessa  forma,  que  a  partir  da  iniciativa  de  LEO  PINHEIRO,  os  executivos

ROBERTO ZARDI,  DILSON PAIVA,  RICARDO PESSOA, WALMIR PINHEIRO e JULIO CAMARGO se

aproximaram de GIM ARGELLO, e fizeram variados encontros na residência do parlamentar e de

JORGE ARGELLO JR., nos quais acertaram pagamentos de propina e articularam o embaraço da

investigação,  entre  outras  formas,  evitando  a  convocação  dos  empresários  para  prestarem
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depoimento na CPI DO SENADO e na CPI MISTA. Citem-se a ocorrência de jantares e, pelo menos,

um almoço fornecido por GIM ARGELLO para tratar de tais assuntos com integrantes do núcleo

econômico da organização criminosa.

A  posição  de  liderança  de  LÉO  PINHEIRO  nas  tratativas  com  os  demais

empreiteiros  restou  amplamente  demonstrada  durante  a  instrução  processual.  Veja-se,  neste

ponto,  os  depoimentos  de  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO  (evento  229)  e  do  acusado

RICARDO RIBEIRO PESSOA (evento 377):

“(...)

Ministério Público Federal:- Ok. No seu depoimento o senhor falou que o Léo Pinheiro
exerceu algum tipo de papel de liderança dos empreiteiros.
Depoente:- Doutor Léo era um líder nato na liderança das empresas e quando surgiu
esse papel ele realmente exerceu um papel de liderança no sentido de conversar
com as  empresas, saber se a preocupação nossa era igual à de todas as empresas e 
mais ou menos definir como isso ia, ia, visão de cada um de como esse assunto
poderia prosseguir.
Ministério Público Federal:- Tá. O relacionamento do Léo Pinheiro com a classe política,
como era?
Depoente:- Era um relacionamento muito bom.
Ministério Público Federal:- Em depoimentos o senhor colocou que ele era muito
habilidoso?
Depoente:- Muito habilidoso, muito educado.
Juiz Federal:- Só uma questão, Doutor podemos ser mais objetivos aí nessa…
Ministério Público Federal:- Tá. Foi aventado algum tipo de aproximação para 
neutralizar os trabalhos da CPI?
Depoente:-  Olha,  na  verdade,  o  que  aconteceu  quando  nós  estávamos  nessa
preocupação, o doutor Léo recebeu uma ligação do ex-senador Gim Argello convidando
o doutor Léo pra um jantar na casa dele em Brasília. E o doutor Léo, então, entrou em
contato comigo e me disse,  “Júlio, olha, estou sendo convidado pra um jantar na casa do
doutor Gim Argello e você não gostaria de ir comigo”? E eu concordei e fomos juntos a
esse encontro.
(...)”

(Depoimento de JULIO CAMARGO – evento 229)

“(...)
Juiz Federal: Para sermos agora um pouco mais específicos,  como isso se iniciou? O
senhor procurou ele ou ele procurou o senhor, ou o senhor foi procurado por uma
terceira pessoa?
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Interrogado: Bom, eu mantinha contato muito frequente com um colega meu, um outro
empresário,  o  Léo  Pinheiro,  que  está  inclusive  aí  agora,  conversava  com  ele
semanalmente, invariavelmente a cada 15 dias, e um dia desses ele me disse: “Ricardo,
não estou preocupado, mas a gente tem uma forma de tentar resolver.”  Eu disse:  “Eu
estou muito preocupado.” Ele fez: “É, mas nós temos uma forma de resolver isso, mas
você tem um problema com o Senador Gim, mas se você quiser você pode conversar
com ele.” E foi através do Léo Pinheiro que eu voltei, retornei a falar com o Senador Gim
Argello.
Juiz Federal: Mas quem colocou esse assunto pela primeira vez foi o senhor Léo Pinheiro,
então, para o senhor? Ou o senhor que procurou o senhor Léo Pinheiro?
Interrogado: Não,  eu estava procurando saber  como é que eu poderia  chegar lá  ao
termo, mas o Léo, numa conversa comigo, num jantar, ele me disse: “Não, nós podemos
conversar com o Gim.”  Mas me pareceu que ele já tinha conversado, tanto é assim
que quando eu cheguei para conversar com ele, o próprio Léo já me disse que eu
tinha um problema com o Gim do passado, que foi esclarecido depois, comigo e
com o próprio Gim, lá na casa dele.

(…)

Ministério Público Federal: No depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público,
você informou que Léo Pinheiro haveria dito que de fato tomou providências para
não ser convocado. Em quais circunstâncias ele lhe contou isso?
Interrogado: Foi no primeiro encontro que eu tive com o Léo falando a respeito disso,
que ele me contou sobre Gim Argello, que ele poderia trabalhar nesse sentido, que
eu também poderia estar envolvido, conversando sobre isso.
Ministério Público Federal: Então o senhor confirma que ele lhe falou que de fato
ele já tinha tomado providências?
Interrogado: Sim, já estava conversando com o Senador antes.
(...)”

(Depoimento de RICARDO PESSOA – evento 377)

Os encontros nas residências de GIM ARGELLO e JORGE ARGELLO JR, bem como

os diversos contatos telefônicos, descritos sobejamente nos tópicos anteriores, para agendamento

de  reuniões  e  pagamentos  de  vantagens  indevidas  entre  eles  e  o  núcleo  econômico  da

organização criminosa, foram detalhadamente descritos ao norte desta denúncia, e revelam, todo o

estratagema para embaraço dos trabalhos das comissões parlamentares da PETROBRAS.

A partir das provas colhidas no presente processo foi possível vislumbrar que GIM

ARGELLO propôs aos empresários que, em havendo o pagamento da contribuição, agiria de modo

a  evitar  que  esses  empresários  não  fossem  convocados  para  depor  perante  as  Comissões
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Parlamentares. Veja-se o depoimento de JULIO CAMARGO (evento 229):

“(...)

Ministério  Público  Federal:-  Ok.  No  dia  06  de  maio,  segundo  provas  colhidas  na
investigação, você e Léo Pinheiro também se hospedaram novamente no Real Tulip, em
Brasília, Alvorada. Qual, esse, o objetivo dessa viagem, foi esse segundo encontro com
Gim Argello?
Depoente:- Sim. Foi esse mesmo encontro e eu de novo fui junto com o doutor Léo, num
dos aviões da OAS e nos hospedamos, cada um com a sua reserva, nos hospedamos no
hotel Gold Tulip.
Ministério Público Federal:- Ok. Vocês efetivamente se encontraram com Gim Argello?
Depoente:-  Sim. Nos encontrarmos de novo na casa dele, a mesma casa que tínhamos
estado na primeira vez,  onde o filho dele novamente atuou como garçom e já nessa
conversa,  então,  o  ex-senador  disse  o  seguinte:  "Olha,  a  última  vocês,  você  Léo  me
perguntou sobre contribuição política,  então deixa eu te dizer a minha ideia,  sabe, as
coisas estão muito difíceis, e nós vamos ter uma campanha muito árdua, eu defini que
vou sair  ex,  como vice-governador  do  governador,  vice-governador  do Arruda,  como
candidato  ao  governo  do  Distrito  Federal e  eu,  a  minha  ideia  é  selecionar
simplesmente 5 empresas, quero movimentar isso aqui, mas 5 empresas grandes e
cada uma delas então contribuiria com 5 milhões de reais cada uma, que seria a
verba  que  eu  necessitaria  pra  fazer  essa  eleição  no,  pra  governador" .  Bom,
evidentemente... e citou também o nome das empresas que ele pretendia incluir como
convidados né?
Ministério Público Federal:-  Nesse contexto foi  falada sobre evitar  a convocação de
empresários para a CPI?
Depoente:- Se o senhor me permite eu vou um pouquinho mais, depois já entro nisso aí.
Pode ser?
Ministério Público Federal:- Tudo bem.
Depoente:-  Então, ele fez uma relação do, das empresas que ele pensava em obter a
contribuição e não citou nome da UTC. A UTC é uma empresa que, o doutor Ricardo
Pessoa estava comigo na época num consórcio importante da Petrobras e uma pessoa
com quem a gente tinha uma amizade né, e doutor Léo mais ainda, porque os dois são
baianos  e  se  conheciam  desde  a  infância,  de  maneira  que  nos  causou,  e  dado  a
importância dela no mercado Petrobras, nos causou um espanto quando o ex-senador
não  citou  a  UTC  e  nós  quisemos  saber  o  porquê,  né?  Ele  nos  disse  que  havia  um
problema particular entre ele, senador Gim, e o doutor Ricardo Pessoa, por problemas
que ocorreram no passado, sem citar qual foi o problema e que ele preferia deixar o
Ricardo fora. E o Léo disse, "Absolutamente, o Ricardo é uma pessoa importante, é amigo
nosso,  uma  pessoa  de  representatividade  dentro  do  mercado  de  óleo  e  gás  e  nós
fazemos questão que ele participe". Então, o ex-senador concordou com a inclusão do
Ricardo Pessoa, da UTC, desde que nessa reunião onde nós levaríamos o Ricardo tivesse o
Léo  e  eu.  E  nós  concordamos  e  isso  iria  ocorrer  no  próximo  encontro.  Ainda  nesse
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encontro ele disse: “Olha, Léo agora respondendo à sua pergunta, nós precisamos de 5
milhões”. E o Léo perguntou, “Bom, mas é um valor praticamente impossível, né, da gente
poder atender, é um valor que foge completamente de que, e o que é que estaria, por
que desses 5 milhões”? “Primeiro que é isso que nós precisamos pra campanha e eu
não quero abrir esse leque pra todo mundo, e ao mesmo tempo nós daríamos uma
tranquilidade e quem estivesse  contribuindo,  essas grandes empresas,  apesar  de
não ser a intenção da CPI em convocar os empresários, de convocar empresários,
mas tem muita gente dentro do Congresso pressionando e já tem até requerimentos
feitos", e se referiu a mim, "existe até um já, Júlio, um requerimento solicitando a
sua presença na CPI, mas que dessa maneira eu sou vice-presidente, mas na verdade
sou executivo, sou eu que aceita ou não aceita os requerimentos, você pode ficar
tranquilo, que dessa maneira você não será convocado”.
Ministério Público Federal:-  Ok. E quais as outras empresas ele citou nesse conversa,
nesse grupo?
Depoente:-  Doutor Athayde, se não, salvo um lapso, né, Camargo Corrêa, Odebrecht,
Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, UTC, Engevix e Toyo Setal.
(...)
Defesa de José Aldemário:-  Obrigado Excelência.  Nessa segunda reunião o Senador,
então  Senador  Gim  disse  que  não  queria  pressionar  o  empresariado,  mas  que  ia
aproveitar a oportunidade para arrecadar?
Depoente:-Sim.
Defesa de José Aldemário:-Correto?
Depoente:-Sim.
Defesa de José Aldemário:-  E aí que ele falou de 5 milhões, que era, digamos assim,
uma meta dele...
Depoente:-Isso.
Defesa de José Aldemário:-De arrecadação?
Depoente:-Perfeito.
Defesa de José Aldemário:-Gim Argello disse que nenhum deles que pagasse a propina
seria chamado pela CPI, isso soou como uma garantia dele de que quem pagasse não
seria chamado?
Depoente:-Ele nunca deu uma garantia,  mas disse que ele que era o vice-presidente
da CPI e que tinha ele o poder de aceitar ou não a convocação ou então determinar
quando essa convocação ocorreria.
Defesa de José Aldemário:-Sob risco de soar repetitivo, então, ele disse ao senhor que
ele tinha o poder de convocar ou não o senhor?
Depoente:-Aceitar ou não...
Defesa de José Aldemário:-A convocação do senhor?
Depoente:-  As  convocações,  os  requerimentos  né?  Na  verdade  os  requerimentos
formulados.
Defesa  de José  Aldemário:-Devido ao  seu  envolvimento,  a  sua exposição,  o  senhor
sentiu que deveria pagar?
Depoente:-Sim.  A  minha  avaliação  é  que  deveria  pagar.  Troquei  uma  ideia  com  o
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Augusto, ele teve a mesma convicção, então, nós resolvemos contribuir.
(...)

Do mesmo modo, RICARDO PESSOA (evento 377) e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO

(evento  234)  relataram  em  seus  depoimentos  que  GIM  ARGELLO  lhes  informou  que  se

contribuíssem com o valor de R$ 5 milhões, poderia agir, como o fez, para obstruir as investigações

realizadas pelas Comissões Parlamentares:

“(...)

Juiz Federal: Certo. Nessa primeira reunião, então, houve essa solicitação de contribuição
nessa primeira reunião?
Interrogado: Na primeira reunião sim, senhor.
Juiz  Federal: Isso  foi  colocado  assim,  pelo  então  Senador,  de  uma  forma  expressa,
explícita, para o senhor, ou como isso foi colocado?
Interrogado:  Não,  explicitamente.  A  função  da  contribuição  era  evitar,  não  ser
chamado, nem ter consequências com relação à CPI da Petrobras.
Juiz Federal: Então não era só não ser convocado, tinha também outras…
Interrogado: Não, não. Era não ser convocado.
Juiz Federal: Não ser convocado?
Interrogado: Exato.

(…)

Juiz Federal: Tem no processo também, nesse mesmo processo 501229877, evento 1,
OUT 11,  uma lista  aqui,  contribuições  eleitorais,  vou lhe  mostrar  aqui,  não  sei  quem
preparou isso aqui, se foi o senhor, se foi o seu subordinado.
Interrogado: Isso eu tirei do sistema da UTC... É essa mesmo. PRTB, DEM… tem, é…
Juiz Federal: Isso retrata as contribuições eleitorais?
Interrogado: Exatamente.
Juiz Federal: Que o senhor fez a pedido do senhor Gim Argello?
Interrogado: Perfeito, Excelência.
Juiz Federal: Mas isso  tinha como contrapartida o senhor não ser convocado pra
depor na CPI?
Interrogado: Exatamente, Excelência.
Juiz Federal: Então não foi uma contribuição voluntária do senhor?
Interrogado: Não. Não, senhor.
Juiz Federal: O senhor chegou a ser efetivamente convocado?
Interrogado: Não, não fui convocado.
Juiz  Federal: O senhor  tem conhecimento como ele  teria  feito  pra  cumprir  essa
promessa, se foi ele mesmo?
Interrogado: As informações que eu tinha dada por ele é que ele tinha um controle,
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que ele chamava de mesa, e que passava, a grande maioria das ações passaria por
ele, ele poderia evitar isso. Eu cheguei a perguntar se podia evitar e garantir 100%,
ele disse: “Não, garantir 100% ninguém garante, mas 90 eu garanto”.
Juiz  Federal: O  senhor  chegou  a  falar  com  ele  depois  que  o  senhor  fez  essas  três
reuniões?
Interrogado: Não.
Juiz Federal: O senhor até mencionou já de passagem, mas, assim, por que o senhor fez
esse pagamento, por que o senhor aceitou fazer esses pagamentos?
Interrogado: Por causa do meu receio de uma explosão de um assunto tão grave
como a CPI da Petrobras. Não precisa lhe dizer onde é que nós desaguamos, né.
(...)”

(Interrogatório RICARDO PESSOA – evento 377)

“(...)

Ministério Público Federal: Ok. E qual que foi o assunto discutido na reunião?
Depoente: Bom,  o assunto discutido foi a possível  participação da Engevix nesse
clube de empresas que estariam dispostas a contribuir com os tais 5 milhões de
reais, com o qual o senador Gim teria um compromisso, pelo que eu entendo, ele
comentava  que  tinha  boas  relações  lá  com  o  relator  da  CPMI,  acho  que  era  o
Deputado Luiz Sérgio, e com o presidente da Comissão, acho que era o Senador Vital do
Rego, e que então imaginava que poderia ser do nosso interesse e queria contar com a
participação da Engevix, e que tinha outras empresas que já estavam participando, etc.,
foi esse o teor da conversa.
Ministério Público Federal: Então, existe uma correlação entre o pagamento dos 5
milhões e a CPI?
Depoente: Sim, sim, absolutamente, esse foi o fato.
Ministério Público Federal: E qual era o objetivo dessa contribuição, o que a CPI poderia
fazer?
Depoente:  A CPI poderia não convocar executivos ou pessoas para deporem, que
tivessem o interesse de não se expor, ou ficar numa situação difícil, tendo elas feito
alguma má condução  dentro  da  Petrobras,  já  que  a  CPI  era  relacionada  com a
Petrobras, essa era a ideia.
(...)
Ministério Público Federal: Qual foi o tom do Gim Argello nesse pedido?
Depoente: Ele explicou que tinham várias empresas que já tinham aderido, que a
contribuição era de 5 milhões de reais e naturalmente que eu podia ficar à vontade
também se não quisesse participar,  teria outra empresa, teria colocado outra no
nosso lugar; foi um tom, assim, não foi um tom agressivo, em todo caso, de uma certa
forma, se não vem a cooperar pode ter alguma tipo de problema, não foi tão direto, não
tão direto assim, mas ficou dito “Olha, você não querendo aderir, não querendo participar,
nós podemos ter outra empresa para colocar no seu lugar”.
Ministério  Público  Federal: No  seu  depoimento  você  falou  o  seguinte,  que  o  tom
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utilizado por Gim Argello foi como se fosse um grande favor que estava oferecendo ao
declarante, que se o declarante não quisesse participar do grupo de empreiteiros
que deixaria de ser chamado na CPI, não teria problema. Você confirma isso?
Depoente: O tom foi que se nós não tivéssemos interesse, era tão importante pois esse
controle sobre as empresas que outra empresa poderia vir a participar, ou seja,  era um
certo “privilégio” poder participar, mas não estaria obrigado.
Ministério Público Federal: E em algum momento foi  dito quais as outras empresas
participaram, por Gim Argello?
Depoente: Foi comentado algumas, nessa época foi comentado a OAS, foi comentado a
Toyo Setal, razão até pelo que... pelo pedido do Júlio que eu tinha ido lá mais, UTC, foi
comentado  também  acho  que  a  Odebrecht,  Andrade,  Camargo,  eram empresas  que
estavam, vamos dizer, em circulação. Uma das Galvão lá, não sei se era a Queiroz Galvão
ou Galvão Engenharia, uma delas foi mencionada também.
(...)”
Juiz Federal: Alguns poucos esclarecimentos aqui do juízo, não sei se ficou claro, era 5
milhões para casa empresa ou era 5 milhões o grupo inteiro?
Depoente: 5 milhões para cada.. acho... o senhor está perguntando do nosso grupo, das
empresas do grupo?
Juiz Federal: Não, não, do grupo, desse grupo todo de empreiteiras.
Depoente: Não, não, 5 milhões para cada empresa.
Juiz Federal: Para cada empresa.
Depoente: Para cada empresa que viesse a participar, ou seja, são 8 empresas seria 40
milhões.

(...)”

(Depoimento JOSÉ ANTUNES SOBRINHO – evento 234)

Incluem-se  aí,  VALERIO  NEVES  e  PAULO  ROXO,  os  quais,  também  com

consciência,  auxiliaram  GIM  ARGELLO  na  obtenção  das  vantagens  indevidas  pagas  pelos

empresários,  com a  adoção  de  mecanismos  de  lavagem de  ativos  para  dar  aparência  lícita  a

vantagem indevida auferida.

A testemunha JOSÉ ANTUNES SOBRINHO afirmou em depoimento (evento 234)

que esteve em uma reunião na residência de GIM ARGELLO justamente para discutir o assunto

CPMI, sendo que nessa ocasião o ex-senador solicitou o valor de R$5 milhões para obstruir os

trabalhos das comissões. Nessa reunião, PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES estiveram presente em

tempo integral, o que demonstra que tinham participação ativa nas condutas ilícitas:

“(...)
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Ministério Público Federal: Ok. E depois desse telefonema, desse encontro com o Júlio
Camargo,  que  ele  lhe  pediu  para  dar  umas  palavras,  um encaminhamento  com Gim
Argello, você procurou o Gim Argello?
Depoente: Sim, aí foi marcado um encontro, eu estava, eu estava... nessa época eu ainda
cuidava do aeroporto, então estava sempre lá em Brasília, aí foi marcado um encontro, eu
diria entre 30, 31 de julho de 2014, eu não posso precisar exatamente a data.
Ministério Público Federal: E quem marcou esse encontro?
Depoente: Doutor, eu não me lembro como é que foi formatado esse encontro, se foi da
minha parte ou da parte dele, eu não recordo esse detalhe.
Ministério Público Federal: E onde foi?
Depoente: Esse encontro foi num fim de tarde na residência do ex-senador Gim Argello,
tipo seis horas da tarde, um encontro que durou uns 40 minutos, 30 a 40 minutos.
Ministério Público Federal: E quem estava presente nessa reunião?
Depoente: Presente nessa reunião estava ele, obviamente, dois assessores dele, que
depois, dois assessores que depois, vem a ser acho que o doutor, o senhor Paulo
Roxo e o senhor Valério Neves, e só.
Ministério Público Federal: O filho do senhor Gim Argello estava presente?
Depoente: O filho do senhor Gim Argello apareceu na sala, nos cumprimentou, fomos
apresentados apenas em nível de cumprimento, e não permaneceu na sala.
Ministério Público Federal: Ok. E qual que foi o assunto discutido na reunião?
Depoente: Bom, o assunto discutido foi a possível participação da Engevix nesse clube de
empresas que estariam dispostas a contribuir com os tais 5 milhões de reais, com o qual
o senador Gim teria um compromisso, pelo que eu entendo, ele comentava que tinha
boas relações lá com o relator da CPMI, acho que era o Deputado Luiz Sérgio, e com o
presidente da Comissão, acho que era o Senador Vital do Rego, e que então imaginava
que poderia ser do nosso interesse e queria contar com a participação da Engevix, e que
tinha outras empresas que já estavam participando, etc., foi esse o teor da conversa.
Ministério  Público  Federal:  Então,  existe  uma  correlação  entre  o  pagamento  dos  5
milhões e a CPI?
Depoente: Sim, sim, absolutamente, esse foi o fato.
Ministério Público Federal: E qual era o objetivo dessa contribuição, o que a CPI poderia
fazer?
Depoente: A  CPI  poderia  não  convocar  executivos  ou  pessoas  para  deporem,  que
tivessem o interesse de não se  expor,  ou ficar  numa situação difícil,  tendo elas  feito
alguma má condução dentro da Petrobras, já que a CPI era relacionada com a Petrobras,
essa era a ideia.
Ministério Público Federal: O senhor falou que essa reunião ocorreu por volta de 31 de
julho de 2014?
Depoente: É, 30 ou 31 de julho.
Ministério  Público  Federal: Ok.  Durante  a  reunião,  Paulo  Roxo  e  Valério  Neves
acompanharam toda a conversa.
Depoente: Acompanharam a conversa, pelo que eu me lembro sim.
(...)”
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Em  razão  destas  tratativas  para  embaraçar  a  investigação,  GIM  ARGELLO,  na

condição de membro da CPI DO SENADO e de vice-presidente da CPM MISTA influiu para evitar, e

de fato evitou, a convocação dos integrantes do núcleo econômico da organização criminosa para

prestarem esclarecimentos no parlamento.  As comissões parlamentares também não exerceram

seus poderes próprios de investigação e se encerraram sem, por exemplo, determinar as quebras

dos sigilos bancário, fiscal e telefônico das empresas envolvidas com o pagamento de propinas na

PETROBRAS. 

Portanto, esse acordo entre o ex-senador e os empreiteiros gerou valores, por

vezes solicitados, por vezes exigidos e em alguns deles, pagos com a única finalidade de obstruir as

investigações conduzidas no Congresso pela CPI Mista. Esses fatos ocorreram ao longo do ano de

2014.

Aponte-se que objeto de investigação desta Operação Lavajato,  é idêntico ao

das investigações das CPIs, qual seja, o esquema de corrupção sistêmico em contratos celebrados

com a PETROBRAS.

Assim, para ilustrar o embaraço da investigação, cite-se a reunião administrativa

que precedeu a 16ª reunião da CPI MISTA.

Foi nessa aludida reunião administrativa, sob a liderança de GIM ARGELLO, que

foram construídos entendimentos para conduzir votação de 497 (quatrocentos e noventa e sete)

requerimentos que estavam pendentes de deliberação pela CPMI, conforme exposto pelo Presi-

dente, Senador VITAL DO RÊGO durante a 16ª reunião da comissão:

“(...) O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Quero parabenizar V.

Exªs,  porque tivemos ao longo desta  hora,  quase uma hora e meia,  uma reunião de

Líderes. Toda reunião administrativa tem, por esta Presidência, uma pauta aberta; não uso

da prerrogativa de criar uma pauta única e, sim, mantenho historicamente – este é o meu

modo  de  agir  –  uma  pauta  aberta  em  que  497  requerimentos  estavam  para  ser

deliberados por este Colegiado. 

De  forma  preventiva,  desde  a  semana  passada,  tentamos  alinhavar  um

entendimento entre os Líderes partidários, reconhecendo o volume e a importância

 278/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

dos quase 500 requerimentos a serem deliberados. Ao longo desta semana, com um

trabalho incansável do nosso Relator, iniciamos a produção de um entendimento, que

consumamos agora nesta reunião preliminar que mantivemos ao longo desta última

hora. 

Quero,  em  meu  nome,  parabenizar  os  Líderes  porque  conseguiram,  com  eficiência,

lucidez, serenidade, objetividade, trabalhar um bloco de requerimentos com pedidos de

informação e convites e convocações, que são fundamentais. (…)

Passo a palavra ao Deputado Relator, Deputado Marco Maia, que irá  consubstanciar o

bloco de requerimentos já consensualizados pelas Lideranças.”

No exercício de sua palavra na 16ª reunião da CPMI, logo no início da sessão, o

Deputado Marco Maia teceu saudação especial para o Vice-Presidente GIM ARGELLO, pela realiza-

ção da reunião administrativa que permitiu a consolidação do acordo em torno dos requerimentos

que seriam apreciados pela comissão e também por terem construído uma proposta de crono-

grama das oitivas até o final da CPMI:

“(...) Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. MARCO MAIA (PT - RS) – Boa tarde, Sr. Presidente, Srªs eSrs. Senadores, Srªs e Srs.

Deputados,  assessoria  aqui  presente,  funcionários  desta  Comissão,  imprensa,  demais

presentes a esta reunião da CPMI. 

Faço uma saudação especial ao nosso Presidentes, Senador Vital do Rêgo, e ao nosso

Vice- Presidente, Senador Gim Argello. Nós fizemos ali uma exaustiva reunião para

consolidar um acordo em torno dos requerimentos, cuja votação nós produziríamos

no dia de hoje, e também uma proposta de cronograma das oitivas daqui até o final

desta CPMI. (...)”

Não passou livre de críticas na própria 16ª reunião, a morosidade da CPMI em

delongar a análise de requerimentos, pedidos de quebra de sigilos bancários e de convocações,

consoante aludido pelo Deputado Federal Rubens Bueno:

“(...) O SR. RUBENS BUENO (PPS - PR) – Eu gostaria só de enfatizar que, no decorrer

desse processo, desde a instalação da CPMI, dia 28 de maio, vimos cobrando não só

a  apresentação  de  requerimentos,  mas  a  votação  desses  requerimentos,

principalmente  relativos  às  quebras  dos  sigilos  bancário,  fiscal  e  telefônico  das
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empresas envolvidas em todo o escândalo que havia sido denunciado, a começar

das grandes empreiteiras. 

Não  vamos  avançar,  no  País,  no  combate  à  corrupção  se  nós  não  investigarmos  as

grandes  empreiteiras.  E  esse  é  o  dado  principal.  Toda  CPI  aqui,  quando  relaciona

governo, obras, licitações, principalmente as grandes, envolve também as grandes

empreiteiras. E nós não avançamos na fiscalização e na devida investigação que uma

comissão parlamentar deve produzir. Então, insisto que desde lá... 

E eu vinha também dizendo que fizemos duas reuniões administrativas, duas. Duas: dia 3

de junho e 16 de julho. Apenas para a convocação da Srª Meire Poza foi feita outra no dia

17 de setembro.  Durante esse processo todo, sempre denunciamos. Estamos vendo

que o tempo está passando, não há quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico,

não há convocações, e, no final, não há mais tempo para fazer. É evidente que não há.

Isso está claro, consentimos em que não há. Mas veio sendo alertado durante todo o

tempo o fato de que isso aconteceria, como aconteceu agora.

Apresentei  proposta,  na  última  reunião  que  fizemos,  de  buscar  um  consenso  para,

finalmente, alguma coisa chegar ao final da CPMI. Dos requerimentos que apresentei,

aliás, dos títulos que indiquei, de convocação, quebra de sigilo e convites, dos 28

itens,  nenhum  foi  premiado.  Aqui  estão  os  28  itens  mais  importantes  que  a

Comissão Parlamentar de Inquérito não vai investigar. Então, fica registrado que, de

todos esses  itens  que  apresentei  na  última  segunda-feira,  atendendo  à  demanda de

busca de consenso, dos 28 itens, nenhum deles foi atendido. Estou agora aguardando a

decisão e a proposta que vai surgir para ver se alguma coisa ainda será premiada no

decorrer desse processo.

Em suma, apesar de cobranças de parte de seus integrantes, a CPI DO SENADO e

a  CPI MISTA, em atendimento aos anseios de LEO PINHEIRO, ROBERTO ZARDI, RICARDO PESSOA,

WALMIR PINHEIRO, JULIO CAMARGO e AUGUSTO MENDONÇA, não convocaram integrantes do

núcleo econômico para prestar depoimento no parlamento, tampouco, em relação às empresas de

que fazem parte, as CPIs exerceram os poderes de investigação que possuem para apurar os fatos,

tais como quebras de sigilos.

Não socorre a defesa de GIM ARGELLO, a tese de que os investigados foram

indiciados pela CPMI e, essa, portanto, cumpriu o seu papel.
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Isto porque, à época do indiciamento, havia uma via de mão única para a CPMI,

eis que já tinha sido deflagrada a 7ª fase da Operação Lava Jato com a prisão justamente daqueles

que foram posteriormente indiciados. Senão fosse efetivado o indiciamento, a par das obscuras e

corruptas tratativas, a CPMI iria amargurar severas críticas da opinião pública, o que de fato não era

uma opção aos seus integrantes em ano eleitoral.

Assevera-se que só foram indiciados aqueles empresários que foram objeto das

medidas cautelares  da 7ª  fase  da Operação,  excluindo-se os  executivos  OTÁVIO MARQUES DE

AZEVEDO e JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, que estiveram em fases posteriores da Operação1.

Nestes termos,  agindo dolosamente,  LEO PINHEIRO, ROBERTO ZARDI, DILSON

PAIVA,  RICARDO PESSOA,  WALMIR PINHEIRO,  GIM ARGELLO,  JULIO CAMARGO138 e  AUGUSTO

MENDONÇA139 com a participação de JORGE ARGELLO JR., PAULO ROXO e VALÉRIO NEVES, em

concurso de pessoas, incorreram por 1 (uma) vez na prática do delito previsto no art. 2º, § 1o da Lei

12.850/2013. 

D. DOSIMETRIA DA PENA

D.1. Fixação da pena base

Quanto  às  circunstâncias  judiciais  do artigo  59,  entende  o Ministério  Público

Federal  que é  possível  sua  valoração conjunta  em relação aos delitos  imputados,  da  seguinte

forma:

A  culpabilidade de  JORGE  AFONSO  ARGELLO,  JORGE  AFONSO  ARGELLO

JUNIOR,  PAULO CÉSAR ROXO RAMOS,  VALÉRIO NEVES CAMPOS,  JOSÉ  ADELMÁRIO PINHEIRO

FILHO,  ROBERTO ZARDI  FERREIRA,  DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO e  WALMIR PINHEIRO

SANTANA deve ser valorada de modo fortemente negativo, tendo em vista o dolo direto e intenso

dos agentes, dirigindo suas condutas à prática de diversos crimes, dentre eles, corrupção, lavagem

de dinheiro e pertinência a organização criminosa, todos de forma reiterada.

138  Embora descrita e narrada a prática do delito,  o MPF deixa de imputar nesta denúncia o fato criminoso em relação a JULIO
CAMARGO por força do acordo de colaboração que firmou com o MPF  e por já ter sido atingido o montante de pena de 15 anos
ali ajustado. 

139  Embora descrita e narrada a prática do delito, o MPF deixa de imputar nesta denúncia o fato criminoso em relação a AUGUSTO
MENDONÇA por força do acordo de colaboração que firmou com o MPF  e por já ter sido atingido o montante de pena de 15 anos
ali ajustado. 
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Ainda no vetor culpabilidade, no aspecto reprovabilidade, os criminosos agiram

com amplo espectro de livre-arbítrio. Não se trata de criminalidade de rua, influenciada pelo abuso

de drogas ou pela falta de condições de emprego, ou famélica, decorrente da miséria econômica.

São réus abastados que ultrapassaram linhas morais sem qualquer tipo de adulteração de estado

psíquico ou pressão, de caráter corporal, social ou psicológica.

Os motivos são negativos em relação JORGE AFONSO ARGELLO, JORGE AFONSO

ARGELLO JUNIOR,  PAULO CÉSAR ROXO RAMOS,  VALÉRIO NEVES  CAMPOS,  JOSÉ  ADELMÁRIO

PINHEIRO FILHO,  ROBERTO ZARDI  FERREIRA,  DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO e  WALMIR

PINHEIRO SANTANA, pois suas ações foram movidas a fim de evitar a exposição pública e a própria

descoberta dos fatos referentes ao esquema de pagamento de propina no âmbito da Petrobras,

adotando medidas para impedir a convocação dos empreiteiros pelas CPIs da Petrobras, que se

concretizou com o pagamento de propinas para GIM ARGELLO. 

Especialmente, em relação ao acusado GIM ARGELLO, destaca-se que suas ações

foram  movidas  a  fim  de  garantir  o  recebimento  de  vantagens  tanto  para  deturpar  o  correto

funcionamento da CPI do Senado e da CPMI Mista que foram instaladas no Congresso Nacional,

quanto  para  colocar  o  seu  cargo  de  Senador  Federal  à  disposição  de  interesses  escusos,

impactando os sistemas econômico e político, e vilipendiando a democracia.

Na mesma linha,  negativos os vetores referentes à  personalidade  e conduta

social pela forma como agiram, de maneira reiterada e estendida no tempo. Isso demonstra pouco

apreço por regras éticas. Ademais, todos possuem excelente formação acadêmica e qualificação,

com discernimento acima do homem médio. Tinham mais condições, portanto, de não apenas

perceberem a gravidade de suas condutas como também de recusarem o seu envolvimento em

tais práticas ilícitas. Usaram sua formação e conhecimento para produzir males sociais. 

As  circunstâncias dos crimes pesam contra  JORGE AFONSO ARGELLO, JORGE

AFONSO  ARGELLO  JUNIOR,  PAULO  CÉSAR  ROXO  RAMOS,  VALÉRIO  NEVES  CAMPOS,  JOSÉ

ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, ROBERTO ZARDI FERREIRA, DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO e

WALMIR  PINHEIRO  SANTANA,  uma  vez  que  os  delitos  foram  praticados  no  âmbito  de  uma
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investigação  destinada a  apurar  um gigantesco  esquema criminoso  voltado para  a  prática  de

crimes  contra  a  PETROBRAS S/A,  através  de  Comissões  Parlamentares  de Inquérito  criadas  no

Congresso Nacional e no Senado Federal.

Além  disso,  os  crimes  foram  praticados  de  forma  sofisticada  e  complexa,

dificultando a identificação real de seus autores. Uma coisa é praticar lavagem, o que por si só

importa  ocultação  ou  dissimulação.  Outra  é  valer-se  de  diferentes,  ou  mesmo  múltiplos,

mecanismos de ocultação e dissimulação, como lavadores de dinheiro terceirizados e pagamentos

em dinheiro vivo.

As  consequências dos  crimes  são  altamente  negativas  para  JORGE  AFONSO

ARGELLO,  JORGE  AFONSO  ARGELLO  JUNIOR,  PAULO  CÉSAR  ROXO  RAMOS,  VALÉRIO  NEVES

CAMPOS, JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, ROBERTO ZARDI FERREIRA, DILSON DE CERQUEIRA

PAIVA FILHO e WALMIR PINHEIRO SANTANA, visto que  em decorrência da vantagem indevida

acertada com LEO PINHEIRO e JULIO CAMARGO, GIM ARGELLO obstruiu os trabalhos da CPI DO

SENADO e da CPI MISTA mediante a prática de ato com infração ao seu dever funcional de zelar

pelos  princípios  da  moralidade,  legalidade  e  impessoalidade,  consubstanciado  no  fato  de  ter

influído  para  evitar  e,  de  fato  evitado,  a  convocação  de  LEO  PINHEIRO, JULIO  CAMARGO  e

AUGUSTO MENDONÇA para prestarem depoimento nas referidas comissões parlamentares.

Denota-se,  que  a  corrupção  acarreta  graves  danos  não  só  à  quantidade  do

serviço público,  mas também a sua qualidade,  pois  o administrador não pode cobrar  falhas e

colocar em situação difícil, sem assumir riscos, aquele com quem compartilhou comportamentos

criminosos.

Considerando assim existência de ao menos 6 elementos negativos na primeira

fase da dosimetria da pena, requer-se que, para todos os delitos e acusados, a pena base seja

fixada em patamar que ultrapasse o termo médio, aproximando-se do máximo.

Não apenas o patamar mínimo de pena é fixado pelo legislador, mas uma faixa

de variação, que na corrupção, por exemplo, vai de 2 a 12 anos.
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Não se pode esquecer, ainda, que o art. 59 do Código Penal estabelece todas as

circunstâncias acima analisadas para fixar uma pena “conforme seja necessário e suficiente para

reprovação e prevenção do crime”. 

A criminologia voltada ao estudo dos crimes de colarinho branco demonstra

que – ao contrário do que afirmam acriticamente alguns, com base na criminologia genérica

–  o  montante  da  pena  e  sua  efetividade  da  punição  constituem relevantes  fatores  para

estancar o comportamento criminoso. 

Nesse  sentido,  por  exemplo,  propugnam  Neal  Shover  e  Andy  Hochstetler,

professores de sociologia e criminologia de Universidades Americanas, na obra “Choosing White-

Collar  Crime”,  que é  um estudo criminológico especializado nesse  tipo de crime.  Segundo os

autores: 

“O crime de colarinho branco é cometido porque algumas pessoas estimam o ganho

como maior do que os riscos ou consequências de serem pegos. Vistos desta maneira,

é uma política saudável de controle do crime aumentar os riscos percebidos deles (...)”.

“[U]ma unidade de punição pode gerar um benefício maior contra crime de colarinho

branco do que a mesma unidade empregada contra crime de rua.” 

No  mesmo  sentido,  aliás,  estão  os  maiores  estudiosos  mundias  do  tema

corrupção, como Robert Klitgaard e Rose Ackerman, que chegam a fazer uma fórmula para indicar

que a propensão ao cometimento da corrupção, por um indivíduo, corresponde à análise de custos

e benefícios dos comportamentos honesto e corrupto. Dentre os custos, destacam a punição e a

probabilidade de punição.

Algo que deve ser tomado em conta, e vem sendo ignorado pelo Judiciário, é o

fator  probabilidade de punição.  De fato,  o crime de corrupção é um crime muito difícil  de ser

descoberto e, quando descoberto, é de difícil prova. Mesmo quando são provados, as dificuldades

do processamento de crimes de colarinho branco no Brasil são notórias, de modo que nem sempre

se chega à punição. Isso torna o índice de punição extremamente baixo.
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Como o cálculo do custo da corrupção toma em conta não só o montante da

punição, mas também a probabilidade de ser pego, devemos observar que é o valor total do

conjunto, formado por montante de punição vezes a probabilidade de punição, que deve

desestimular a prática delitiva.

Assim,  se  entendêssemos  que  uma  punição  adequada  para  um  crime  de

corrupção é de 10 anos de prisão, mas a probabilidade de punição para alguém que o pratica é de

33%, a pena, para ser um fator real de desestímulo, deve ser de 30 anos de prisão. A análise da

suficiência da punição, nesses termos, é preconizada pela parte final do art. 59, do Código Penal.

Embora pareça, em primeira análise, uma pena rigorosa, ela não é, pois o seu

parâmetro, além de tomar em conta a probabilidade de punição, deve ser a pena do homicídio,

porque  a  corrupção  de  alto  valores  mata.  Além  disso,  considerando  ainda  que,  no  Brasil,  há

progressão de regime após cumprido 1/6 da pena, e perdão natalino (Decreto 8.380/2014, com

tendência de repetição nos anos seguintes) após cumprido 1/3 da pena, uma punição de 30 anos,

a título de corrupção, significaria, de fato, uma punição de dez anos. Como a corrupção de altos

valores não foi alçada a crime hediondo, tais benefícios incidem normalmente sobre os criminosos.

Considerando  tudo  isso,  uma  pena  final  e  global,  no  caso,  de  10  anos  não

atingiria, nem de perto, os objetivos de repressão e punição. Considerando o número de crimes

praticados, a sua diversidade, e os demais fatores que serão tomados em conta, espera-se que a

pena, por réu, seja superior a 30 anos de prisão.

Se queremos ter um país livre de corrupção, esta deve ser um crime de alto risco

e firme punição, o que depende de uma atuação consistente do Poder Judiciário nesse sentido,

afastando a timidez judiciária na aplicação das penas quando de casos que mereçam punição

significativa, como este ora analisado.

D.2. Agravantes e atenuantes

Tendo-se analisado as circunstâncias judiciais da pena base, passa-se à verificação

das circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, conforme disciplinado pelos art. 61 a 66, CP e
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dispositivos correspondentes da legislação especial.

Primeiramente  cabe  ressaltar  que  LEO  PINHEIRO  e  GIM  ARGELLO  eram  os

responsáveis pela promoção e organização de todo o núcleo criminoso orquestrado visando a

blindagem de empresas e empreiteiros na CPI e CPMI da Petrobras, pelo que a eles se aplicam as

agravantes do artigo 62, I do CP em relação a todos os delitos e, especialmente, no que se refere

ao crime de organização criminosa imputado a GIM ARGELLO, a majorante do art. 2º, § 3º da lei

12850/13.

Ademais, a prática dos crimes de lavagem de dinheiro tendo por antecedentes os

crimes de cartel e fraude às licitações, tinha por finalidade propiciar o pagamento de vantagem

indevida, ou seja, viabilizar o crime de corrupção, assim, é necessário o agravamento das penas de

GIM ARGELLO, JORGE AFONSO ARGELLO JUNIOR, PAULO ROXO, VALÉRIO NEVES, LEO PINHEIRO,

ROBERTO ZARDI, DILSON PAIVA e WALMIR SANTANA, com fundamento no disposto no art. 61, II,

'b' do CP.

D.3. Causas especiais de aumento de pena

Como já se disse ao norte, em relação ao crime de organização criminosa aplica-

se a causa especial  de aumento de pena descrita no  § 4º,  II  do artigo 2º da Lei 12.850/13 ao

denunciado GIM ARGELLO.

Já em relação aos crimes de corrupção, considerando a omissão de atos de ofício

e prática  de atos  com infração de deveres funcionais  por  GIM ARGELLO, aplica-se a causa de

aumento de pena do parágrafo único do artigo 333 em relação a LEO PINHEIRO, DILSON PAIVA,

ROBERTO ZARDI e WALMIR PINHEIRO, e a prevista pelo § 1º do artigo 317 em relação a GIM

ARGELLO, JORGE AFONSO ARGELLO JUNIOR, PAULO ROXO, VALÉRIO NEVES e LEO PINHEIRO.

Considerando que GIM ARGELLO praticou os ilícitos enquanto ocupante de cargo

público, a todos os réus a serem condenados por corrupção se aplica a causa especial de aumento

 286/294



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

de pena do § 2º do artigo 327 do Código Penal (cuida-se de circunstância comunicável, na forma

do art. 30 do Código Penal).

Por fim, em relação aos atos de lavagem, considerando que praticados de forma

reiterada e por intermédio de organização criminosa, incide a causa de aumento de pena prescrita

pelo § 4º do artigo 1º da lei 9.613/98.

D.4. Disposições especiais:

Tendo em vista a celebração de acordo de colaboração premiada pelo MPF com

RICARDO PESSOA, requer-se a observação dos parâmetros lá estipulados.

Quanto aos demais acusados, requer-se que o cumprimento se dê inicialmente

no regime fechado.

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios de fixação da

pena privativa de liberdade, tendo em conta ainda a condição financeira de cada acusado. 

Os condenados devem ser  também condenados ao pagamento das  despesas

processuais.

E. DO INTERROGATÓRIO DE LEO PINHEIRO:

A pretexto de “colaborar com os fatos do processo”, LEO PINHEIRO, após exercer

o  direito  ao  silêncio  em uma primeira  oportunidade,  requereu  ao  juízo a  realização de  novo

interrogatório.

Na ocasião, o MPF peticionou ao juízo esclarecendo ser desnecessário o novo

interrogatório  do  acusado  para  fins  de  eventual  colaboração,  notadamente  porque  os  fatos

atinentes ao processo estavam devidamente comprovados.

De fato, o interrogatório do acusado não inovou na instrução, tampouco auxiliou

na expansão das investigações, pressuposto básico para se falar em colaboração, na forma da Lei
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nº 12.850/2013. Apenas foram trazidos à baila,  parcialmente, fatos já descortinados por provas

materiais  e  depoimentos  de  colaboradores  e  testemunhas,  a  exemplo  de  JULIO  CAMARGO,

DELCIDIO  DO  AMARAL,  RICARDO  PESSOA,  OTAVIO  MARQUES,  JOSÉ  ANTUNES,  GUSTAVO

MARQUES, entre outras testemunhas arroladas na investigação.

Houve, portanto, por parte de LEO PINHEIRO, uma inegável tática de contenção

de danos. Além disso, o acusado (1) negou fatos claramente provados no curso da instrução, como

por  exemplo,  seu auxílio  a  GIM ARGELLO na  solicitação  de  propinas  para  JOSÉ  ANTUNES da

ENGEVIX, (3) buscou proteger seus aliados, notadamente, o réu ROBERTO ZARDI, contra o qual há

farta prova da prática dos crimes imputados, bem como, (3) diversamente do contido no caderno

probatório e de forma contraditória com trechos do próprio depoimento, tentou se vitimizar em

determinados momentos da inquirição.

No máximo e para apenas parte dos fatos objeto de imputação, pode se falar em

confissão parcial do acusado, notadamente para os fatos 01 (CORRUPÇÃO ATIVA: NÚCLEO OAS) e

05 (CORRUPÇÃO PASSIVA: NÚCLEO UTC ENGENHARIA). Aos demais fatos objeto da imputação,

nem é possível se falar em confissão, diante de negativa do acusado e de sua vitimização. 

Nesse  sentido,  nos  autos  da  ação  penal  nº  5061578-51.2015.4.04.7000,  em

sentença, este juízo reconheceu que tática similar de acusado naquele processo não poderia ser

admitida como colaboração, mas apenas confissão parcial, notadamente porque os fatos admitidos

pelo acusado já havia sido revelados por colaboradores. E concluiu este juízo na sentença daqueles

autos : (…) A colaboração exige informações e provas adicionais. Não houve acordo de colaboração

com o MPF e a celebração deste envolve um aspecto discricionário que compete ao MPF, pois não

serve  à  persecução realizar  acordo  com todos  os envolvidos  no crime,  o  que seria  sinônimo de

impunidade.  Salvo  casos  extremos,  não  cabe  ao  Judiciário  reconhecer  benefício  decorrente  de

colaboração se não for ela precedida de acordo com o MPF na forma da Lei nº 12.850/2013.”

Portanto,  apenas  para  os  fatos  01  (CORRUPÇÃO  ATIVA:  NÚCLEO  OAS)  e  05

(CORRUPÇÃO PASSIVA: NÚCLEO UTC ENGENHARIA) é possível falar em confissão parcial do réu

LEO PINHEIRO.
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F. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE LEO PINHEIRO:

Em audiência,  o  acusado LEO PINHEIRO requereu  (1)  a  revogação  da  prisão

preventiva ao argumento que o acusado permaneceu em liberdade durante a instrução, (2) “bem

como  em  face  esclarecimentos  prestados  na  oportunidade,  onde  deixou  claro  que  jamais

determinou a exclusão de sua conta de e-mail na OAS em abril de 2015”.

Primeiramente,  o  fato  de  o  acusado  permanecer  em  liberdade  durante  a

instrução, não impossibilita o decreto de prisão cautelar. Fato é que o MPF protocolou o pedido de

prisão preventiva em 18 de março de 2006, antes de se iniciar a instrução. Além disso, o decreto

prisional  levou em consideração a existência de outras ações penais  em que LEO PINHEIRO é

acusado, bem como diversas outras investigações por prática de delitos, seja no juízo da 13a Vara,

seja em fatos envolvendo pessoas com prerrogativa de foro.

Tais  circunstâncias  e  as  surpreendentes  mensagens  colhidas  no  celular  do

acusado,  evidenciam  o  inegável  risco  à  ordem  pública,  pois  como  exarado  nos  autos  nº

501230047.2016.4.04.7000,  ficou demonstrado que  LEO PINHEIRO tem a  habitual  prática  de

efetuar o pagamento sistemático de propinas a agentes políticos e lavar capitais, o que, como

decidido por V. Exa.,  “revela um modus operandi que reclama medida enérgica para prevenir

reiteração.” .

Ademais, a inegável influência e o poder econômico de LEO PINHEIRO que lhe

possibilita a captura das instituições, comprovada pela sua audácia em efetuar, em pleno curso da

denominada Operação Lava Jato da qual era investigado, o pagamento de propinas para agentes

públicos e a lavagem de ativos, demonstra ser cristalino o risco a ordem pública. Tais fatos são

circunstanciados  também  pelas  outras  investigações  e  ações  penais  envolvendo  condutas

criminosas graves por parte do empreiteiro.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

(…)  PRISÃO  PREVENTIVA  DECRETADA  NA  SENTENÇA.  RÉU  QUE

PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE.
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REITERAÇÃO  DELITIVA.  NECESSIDADE  DA  CUSTÓDIA  EM  GARANTIA  DA

ORDEM PÚBLICA. (…) II. A reiteração de condutas criminosas, o que denota a

personalidade  voltada  para  a  prática  delitiva  do  réu,  obsta  a  revogação  da

medida constritiva para garantia da ordem pública. (HC 181.897/SP, Rel. Ministro

GILSON  DIPP,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  04/11/2010,  DJe  22/11/2010)HC

181897

Portanto, a prisão do acusado está firmemente baseada na garantia da ordem

pública. 

Além disso, também mister a manutenção da prisão cautelar para  garantia da

instrução processual penal, pois como visto o acusado responde a outras ações penais, ainda em

fase de instrução não iniciada, como por exemplo, a ação penal n º 5046512-94.2016.4.04.7000, e

também é alvo de outras investigações em curso também nesse juízo,  como por exemplo,  na

suposta corrupção e lavagem de ativos em favor de ex-Presidente da República consistente em

obras em sítio na região de Atibaia. 

E, como delineado na decisão que decretou a prisão preventiva, os fatos objeto

da presente ação penal revelam que “o pagamento de propina a parlamentar federal para impedir o

regular funcionamento de  Comissão Parlamentar  de Inquérito  é um claro ato de obstrução à

investigação  e  é  um indicativo  de  que  há  risco  às  instruções  e  investigações  pendentes

perante este Juízo e perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal em relação às condutas de

José Adelmário Pinheiro Filho.  Reforçam esse risco o fato de que José Adelmário Pinheiro Filho

teria sido, em cognição sumária, o coordenador das ações de obstrução no grupo das empreiteiras, o

fato de que a propina teria sido, em cognição sumária, paga em 2014, ou seja, durante os

trabalhos de investigação da assim denominada Operação Lavajato, e a própria ousadia em

subornar  Senador  da  República  para  impedir  o  regular  funcionamento  da  Comissão

Parlamentar de Inquérito.”

Ademais, foi pontuado na decisão que determinou a prisão preventiva que “mais

recentemente,  constatado  pela  autoridade  policial  no  relatório  final  do  inquérito  5035204-
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61.2016.4.04.7000 (evento 14, arquivo relatório_final_ipl4), que diligência de busca e apreensão do

conteúdo armazenado no endereço eletrônico de José Adelmário Pinheiro Filho foi frustrada pela

supressão de seu conteúdo.”

Embora  tenha  a  defesa  a  todo  custo  justificar  que  não  houve  destruição  de

provas,  notadamente,  da  caixa  de  e-mails  de  LEO PINHEIRO na  OAS,  é  inegável  que,  em  se

tratando do Presidente da Construtora, ainda que formalmente afastado, a destruição dos arquivos,

ainda  que  baseada  em supostas  normas  internas,  é  medida  de  embaraço  às  investigações.  A

destruição de arquivos, sem qualquer backup, tem propósito único, no contexto em que os fatos

ocorreram, de obstruir as investigações, sendo falaciosa a história cobertura consubstanciada no

fato de que a destruição ocorreu em cumprimento de normas internas da empresa.

Tais atos que consubstanciam embaraço às investigações, somente comprovam

que o mero afastamento de LEO PINHEIRO da empresa, como consignado nos autos  5012300-

47.2016.4.04.7000,  “é  algo  difícil  de  controlar  na  prática  e  essas  iniciativas  de  obstrução  das

investigações desenvolvem-se no mundo das sombras, não sendo viável acompanhar as condutas do

acusado salvo com o recolhimento cautelar à prisão”

Nem argumente a defesa, que o réu buscou colaborar com os fatos do processo

no interrogatório prestado em juízo e, por isso, não haveria justificativa para a prisão cautelar.

Primeiramente, é de se pontuar que  de maneira alguma pode-se vincular a

prisão cautelar a eventual colaboração de investigado ou a acusado preso. 

E mais, em decorrência do aludido interrogatório, (1) não há nenhuma mudança

fática  que  infirme  os  pressupostos  da  preventiva,  (2)  o  depoimento  não  acrescentou  fatos

relevantes  para  a  investigação,  posto  que  anteriormente  comprovados  pela  acusação,  e,  (3)  o

acusado, em diversos momentos, se vitimizou e alterou a verdades dos graves fatos que lhe foram

imputados.

Houve, portanto, por parte de LEO PINHEIRO, uma inegável tática de contenção

de danos, pois o acusado apenas confirmou, parcialmente, fatos já provados na ação penal. Além
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disso, o acusado (1) negou fatos claramente provados no curso da instrução, como por exemplo,

seu auxílio a GIM ARGELLO na solicitação de propinas para JOSÉ ANTUNES da ENGEVIX, (3) buscou

proteger seus aliados, notadamente, o réu ROBERTO ZARDI, contra o qual há farta prova da prática

dos crimes imputados, bem como, (3) diversamente do contido no caderno probatório e de forma

contraditória com trechos do próprio depoimento, tentou se vitimizar em determinados momentos

da inquirição.

Em  suma,  desde  já  afastando  qualquer  correlação  entre  prisão  cautelar  e

colaboração, esta, inclusive, não existente, é o caso de manter a prisão cautelar já que reunidos os

seus requisitos.

Inegavelmente, diante de todo o cenário exposto, não existem medidas diversas

da prisão capazes substituir a prisão preventiva..

Assim, o MPF requer seja mantida a prisão preventiva de LEO PINHEIRO, pois

presentes os seus requisitos e pressupostos legais.

G: REQUERIMENTO FINAL

Por todo exposto, o Ministério Público Federal pugna a parcial procedência dos

pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) seja condenado pela prática do crime de organização criminosa, previsto no

art. 2º, § 4º, II, c/c art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013: GIM ARGELLO;

b) seja absolvido pela prática do delito de corrupção ativa, DILSON PAIVA, por

não existir  prova  suficiente  para  a  condenação,  nos  termos  do artigo  386,  VII,  do Código de

Processo Penal;

c) sejam condenados pela prática do delito de corrupção ativa, por 01 (uma)

vez, em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal: LEO

PINHEIRO,   ROBERTO ZARDI , RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO;
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d) sejam  condenados  pela prática do delito de  corrupção passiva qualificada,

em sua forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal:

GIM ARGELLO,  por  05 (cinco)  vezes140,  JORGE AFONSO ARGELLO JUNIOR,  por 04 (quatro)

vezes141, PAULO ROXO, por 04 (quatro) vezes142,  VALÉRIO NEVES, por 04 (quatro) vezes,143 e LEO

PINHEIRO144, por 03 (três) vezes;

d) sejam  condenados  pela prática, por 01 (uma) vez, do delito de  concussão,

previsto no art. 316,  caput do Código Penal: GIM ARGELLO,, PAULO ROXO e  VALÉRIO NEVES;

e) sejam condenados pela prática do delito de lavagem de capitais, previsto no

art. 1º § 4º da Lei 9.613/1998: GIM ARGELLO, por 04 (quatro) vezes145, JORGE AFONSO ARGELLO

JUNIOR, por 01 (uma) vez146, PAULO ROXO, por 03 (três) vezes147,  VALÉRIO NEVES, por 02 (duas)

vezes148 ,  LEO PINHEIRO,  DILSON PAIVA,  ROBERTO ZARDI,  RICARDO PESSOA e  WALMIR

PINHEIRO, todos por 01 (uma) vez;

f)  sejam  condenados pela prática  do delito de  embaraço a investigação de

organização criminosa, prevista no art. 2º, §1º, c/c § 4º da lei 12.850/2013: GIM ARGELLO, JORGE

AFONSO ARGELLO JUNIOR, PAULO ROXO, VALÉRIO NEVES, LEO PINHEIRO, ROBERTO ZARDI,

DILSON PAIVA, RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO;

h) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do seu

equivalente, no valor de R$ 7.550.000,00 (Sete milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) e EUR

200.000,00 (duzentos mil  euros) correspondente ao total  dos valores pagos por intermédio de

condutas para ocultação e dissimulação da origem e natureza criminosa

i) sem prejuízo do disposto na alínea anterior, o arbitramento cumulativo do

dano mínimo, a ser revertido em favor da UNIÃO, com base no art. 387,  caput  e IV, do CPP, no

montante de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) correspondente ao dobro  do valor total

de propina solicitada e exigida.

140 Núcleo OAS,  TOYO SETAL,  UTC, ENGEVIX e ANDRADE GUTIERREZ. 
141 Núcleo OAS,  TOYO SETAL, e UTC, ENGEVIX. 
142 Núcleo OAS,  TOYO SETAL, e UTC, ENGEVIX. 
143 Núcleo OAS,  TOYO SETAL, e UTC, ENGEVIX. 
144 Núcleo UTC, ENGEVIX e ANDRADE GUTIERREZ.
145 Núcleo OAS,  TOYO SETAL, JULIO CAMARGO, e UTC. 
146 Núcleo UTC;
147 Núcleo TOYO SETAL, JULIO CAMARGO, e UTC.;
148 Núcleo TOYO SETAL e UTC;
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j)  decretar como efeito secundário da condenação pelo crime de lavagem de

dinheiro a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de

membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º

da  Lei  9.613/98,  pelo  dobro  do  tempo  da  pena  privativa  de  liberdade  aplicada,  consoante

determina o artigo 7º, II da mesma lei.

Curitiba, 23 de setembro de 2016.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República
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