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Lima, que assessorou Temer na secretaria de 1984 a 1986, diz que a 
empresa era só uma "salinha" quando começou a atuar como consultora em 
obras da PM. "Ele [o arquiteto Carlos Alberto Costa, único dono da firma à 
época] tinha uma sala aí, não tinha o formato empresa", disse. 
O coronel veio a se tornar oficialmente sócio de Costa na Argeplan em 
2011. Porém, desde os anos 1980 ele mantinha parceria com afirma, 
fazendo negócios imobiliários e sendo seu procurador legal, segundo 
documentos obtidos pela reportagem. 
Em 1991 e 1992, quando era chefe do Centro de Suprimentos e Manutenção 
de Obras da PM, o próprio Lima contratou a Argeplan para projetos da PM. 
Um contrato de 1992 teve aditivos e chegou a R$2,2 milhões R$8.6 milhões, 
em valor corrigido) em 1995. Lima nega conflito de interesses. 
"A responsabilidade sobre o contrato do Costa [com a PM] não deve ser 
atribuído a mim. Ele cultivava na época um bom relacionamento com toda a 
corporação. Eu não poderia fazer tutela do Costa. Tinha amizade, simpatia, 
nada mais do que isso", disse. 
Nos anos 1990, tanto Lima como a Argeplan doaram para campanhas de 
Temer à Câmara. Em 1994, afirma contribuiu com ao menos R$ 100 mil (R$ 
490 mil em valor atual). 
DÚPLEX 
Lima aposentou-se da PM em 1993, com cerca de R$ 15 mil mensais. Em 
2000, o coronel adquiriu um dúplex de 446 metros quadrados com seis vagas 
na garagem na região do Morumbi. O valor venal é de R$ 3,3 milhões -no 
mercado, estima-se que supere R$ 5 milhões. 
Questionado sobre suas fontes de renda à época, disse que, para responder, 
precisaria organizar seus impostos de renda, receitas e despesas dos últimos 
30 anos. 
Conforme a matrícula do imóvel, o dúplex havia sido adquirido em 1995 por 
uma offshore sediado no Uruguai, a Langlev Trade Co Sociedad Anonima. 
Cinco anos depois, a offshore revendeu o apartamento ao coronel, ainda 
segundo o documento, por R$ 650 mil (R$ 1,8 milhão em valor atualizado), 
mediante um pacto promissó rio (parcelam ento). 
OUTRO LADO 
Lima nega ter sido responsável pela contratação da Argeplan para obras da 
PM, quando era da ativa. Ele atribuiu sua evolução patrimonial nos anos 
seguintes a "muito trabalho" e "muitos estudos". 
"Foi trabalho para caramba, pau na máquina", disse. 

SUSPEITA NA LAVA JATO 
A Argeplan venceu concorrências da Eletronuclear e da Secretaria de 
Aviação Civil no governo Duma. 
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Em consórcio com a multinacionalflF, aArgeplan obteve em 2012 
um contrato de R$ 162 milhões para executar serviços na usina nuclear 
de Angra 3. Ocaso é investigado na Operação Lava jato. 
O coronel João Baptista Lima Filho, sócio da Argeplan, diz que o consórcio 
subcon tratou a empreiteira Engevix para executar 70% da obra. 
Em abril, a revista "Época" revelou o depoimento de um dos sócios da 
Engevix, José Antunes Sobrinho, a investigadores da Lava Jato. 
Antunes relatou que a Argeplan só conseçjuiu o contrato por ser ligada a 
Temer e que precisou subcon tratar a Engevix porque não tinha capacidade 
para o serviço. 
Segundo Antunes, o coronel o procurou e pediu R$ 1 milhão para a 
campanha de Temer. Lima e Temer negam.' 
"O presidente Temer nunca pediu a quem quer que seja que fizesse pedidos 
de contribuição de campanha em seu nome. Não recebeu recursos [ilegais da 
Engevix]. Osfa tos são inverídicos ", diz a assesso ria do peemedebista. 
A Engevix acabou saindo do negócio. "O contrato em Angra está vigente, 
estou trabalhando e recebendo. Eu absorvi o serviço que eles [Engevix] não 
fizeram. Eu me habilitei, porque eu não posso ficar dormindo", diz Lima. 
Em outro caso envolvendo a Engevix, a Argeplan venceu, em consórcio com a 
empreiteira, uma licitação de R$ 16,3 milhões da Secretaria de Aviação Civil, 
em outubro de 2014. À época, o ministro era Moreira Franco, próximo de 
Temer e hoje integrante do governo. 
O governo federal informou, porém, que o contrato com a Aviação Civil não 
chegou a ser celebrado, pois o consórcio foi considerado inabilitado. 

http://wwwlo1ha.uol.com.br/poder/2016/05/1  7731 56-empresa-de-
amigo-prosperou-com-temer-como-secretario-nos-anos-1 980.shtml 

E ainda: 
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Firma de amigo de Temer fechou contratos 
milionários para Angra e fóruns de SP 
- 	-.'-;.. ,.. 	 .o0;-,: 	 ......... 

(1 

-,. 

JOÃO BAPTISTA i 
- cORONEL 1 

A .\'.p:. 

e cogenharia do corone 1 

EiOttOa Urna Filho, amigo do 

sidente Michel lemer, feci 

tratos rnrlionãrios com o PoOn 

buço para a plahoraçO de pro1e-.. 

obras que nunri Ordul coo:kjrcris. 

onforme mostrou reportagem do 

Fantastico deste dorrp: 

Fonte: hts://g1.gIobo.com/saOpaUlO/flOtiCia/flrmadeamigOdete1flerfech0u0ntrat05  

milionarios-para-angra-e-foruns-de-sp.ghtml. 

Abaixo, iremos destacar outros vínculos da ARGEPLAN com o setor 

portuário, além daqueles amplamente expostos até aqui, e outros negócios 

aparentemente ilícitos envolvendo JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO e CARLOS ALBERTO 

CONSTA FILHO, vinculados ao Presidente MICHEL TEMER. 

8.2 - PARTICIPAÇÃO OCULTA DE LIMA NA ARGEPLAN HÁ MAIS DE 20 ANOS 

Antes de adentrarmos nos tópicos sobre outros negócios suspeitos da 

ARGEPLAN, convém agruparmos o sintetizarmos as informações colhidas ao longo do 

trabalho que indicam a participação de JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO na empresa muito 

antes de seu ingresso oficial, em 2011. 

Há documentos que indicam que esta relação tem início em 1995, mas tal 

data pode ser ainda anterior. Acima, já citamos documentos que indicaram tratativas e 

acompanhamento de LIMA em alguns contratos da ARGEPLAN desde 2002. 
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Neste período todo sempre coube a CARLOS ALBERTO COSTA aparecer 

ostensivamente em contratos, reuniões e outros atos oficiais da empresa. O que 

agrava ainda mais a situação dos dois e confere maior robustez à formação da organizacão 

criminosa que se investiga neste inciuérito, com divisão detalhada de tarefas, até mesmo 
no núcleo financeiro, como é o caso da estrutura que cerca lOÃO BAPTISTA LIMA FILHO. 

Neste sentido, o RAPJ 075/2018-SINQ/DICOR traz análise de documentos e 

contratos que atestam as suspeitas iniciais. Em documento datado de 23 de junho de 

1995, o senhor ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA, então sócio da ARGEPLAN, cede e 

transfere todas as suas cotas da empresa ao senhor CARLOS ALBERTO COSTA. 

alegando questões pessoais. Figuram ainda no documento a senhora MARIA ELOÍSA 

ADENSOHN BRITO NEVES como interveniente anuente em razão de também ser sócia, e 

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, como testemunha. 
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Capa cio Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas 
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Página final do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas 

Porém, depois de uma semana, ainda em junho, temos três outros 

documentos elaborados. O primeiro, intitulado INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
COMPROMISSO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR 
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E OUTRAS AVENÇAS, pelo qual o sócio 

CARLOS ALBERTO COSTA, na figura de PROMITENTE CEDENTE, promete, em caráter 
irrevogável e irretratável, ceder e transferir, exclusivarnente ao PROMITENTE 
CESSIONÁRIO, JOÃO BAPTISTA LIMA FILHO, ou a auem ele indicar. 50% cia totalidade 
das quotas representativas do capital social da ARGEPLAN, sendo concedida ao 
PROMITENTE CESSIONÁRIO, a OPÇÃO de adquirir definitivamente as quotas objeto 
do daquele instrumento a qualquer tempo e a seu livre e exclusivo critério. 
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Capa do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas 
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Página final do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas 

No mesmo dia, 30 de junho de 1995, os sócios CARLOS ALBERTO 

COSTA e MARIA ELOÍSA ADENSOHN BRITO NEVES assinaram um Instrumento de 

Mandato nelos ouais nomeiam como orocurador o IOÃO BAPTISTA LIMAFILHO. 

autorizando este último a transferir 50% do capital social da ARGEPLAN para seu 

nome ou para o nome de terceiros por ele indicados. 
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dcconencia do mencionado Inuatumento Particular de Ceio.tu e 1 rio co,,,, .k (j,uolas d.  

Sociedade Por Quotas de Responsabilidade limitada t Ouias -s' '. 0 tomada es 

23106 	

T'. T' T 
IÃRU'. PIOISA A1)I'5t0111\ RIU lo \1S 1 

Instrumentos de mandato de CARLOS COS1'A e MARIA NEVES em íavor do CEL LIMA. 

Diante de tais documentos, mesmo que o LIMA não tenha formalizado sua 
situação à frente da ARGEPLAN, desde o dia 30 de junho de 1995, em tese, já possuía 
em mãos os instrumentos para fazê-lo. O que se mostra uma garantia para ingresso na 
sociedade e, na prática, apenas formaliza uma situação que já se mostrava de fato. 

Um documento referente a ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
ARGEPLAN, sem data, mas assinado por todos os sócios, reforça ainda mais a antiga 
relação da ARGEPLAN com o LIMA. 
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%M4TI.AN AROI'ITI;jtK% (ONSTRtUt(, i: rI.\F;J,%%IF.\IoI,u)%. 

IR(' 	3.20I.I42.0I4 

(C,Ç'Ç 45.070.6*7/00070 

tI.rI:1&ço 1)0 ((ES1R.I0 S0( I'I 

1 	(%RI.0S .I.flIRI() (051 A hrs,lc,,o 	asad' x(pifich, 	 d.4 	,JoI, Ir 

dcntdadc R (, n 2 t. 	4 i c Inseto no (PI 'sol' o ri,  021' 1 )117 lIç.4,( 	csnlcntc 

doni,rl,ad,, ncta ( aputal do lsta,li. de 'ei,, Paulo na Rua AlsuI,indua n' 1411. 

Em razào das dc1b cuçÕc adotadas ncstc unttn,mcnto. a (iau'ula treva do (,Iat.,  

Soaal puma a esgotas rom a sr.u,nuc redação 

'CIAVSU14 TERCIIRi, li esqoa( ,usai .k R11 41 sri 

Jr:.sww ,rnl. lIr,,Ytr,tt,,s e ,unY,,la e t,e, teu,,, ,hst,,bu&L, Jos uni,' Li u,,i,:,, 

forma 

a) 	Oes ,au,,, (ARÍ (ISA! RERT() ('051.4, a .ua/ouuIo .'IiS 'P1,) IJu:e,,s,,,.ss, 

mil, tkI5l't?liIS e lfltltii,i/ quitas ia, suakw .k 1?' 1,1w fim  

um u:Íal de R.% ,,'(I,l 1410. IA)  

,wns'nia r,ais). 

II MARIA F 1 OiSA .i)i:ssoi,s 13R1Io si:vi:s, I'raslc:i, 	
b) 	ao s&w JOÃo ILITLVTA SiMA P11111). ,, quu1sfr,aJ. .'iIl Vv  

riudosa da ecdula de identidade R G n' i1 ('lA1 14 e ,nsenla n,. ( P1 	
olFi, mil, ,wesynos e sxnyziacg4f quotas ia, 151/O, 115' ILÇ 1,00 (um ,o1/, 

l7 811$' 	rcs,dcnuc v dornic,Imda nesta ('apsial do l',ad,, 'Ir 5u' l'ael,. a Rua 	
Çsft 	 1 

Punts,I,. 
E. por est,vcm Justat e contratadas as parrs umA, o 0,rre ...... 

igual teor e l~ na presença das d,aa tc'genmrha. 'a 

di 	'o ,ciçda,lr 	,, 't 	.IIII.i 	de 	,cs', ,is,hil,,I.,,l,' 	oito ti., 	't R( ii P1. 3,5 

ARQI'ITE'I'L'RA. ('ONSIRI (Ão i: I'I.%NLI.%SII", lo 1,1 HA 	,d 	, 

do 1' siado de Sâo Paulo. a Rua Itialoba i, i,N C,,rT, soes ii.'' ,.,'flsIlIutIs 	arquis ad,'s o,, 

Quatro ('arlono de Reostri, de 1,1010% e I)os'u,nnros s,.h o n tal 1 b co, 12 07  74 e 

postcr,,urnrcntc rrgusrrado na JI ( ISP sub si o., 11(.2 84% 7, cru se',io de 12 05 o, portadora 

do NIRC n 35 201 142 014, resolveu neste ali', pronro o 	.iIIcra4,',I,'so,,i,,,r,, 	,Ic 

acordo com as scRu,ntcs cljr,siiltts 

() quotista ('A RIAIS .t I.IlIsK 10 ('OS! -% Ir.sntlrin, ei , 5,Itk' I.,i,t 	, , 	,,5,. e,,, 

JOÃO IJAPTISTA I,IM,3, FIlHO, hrat,krso. solto,,', do 	 p&ir14ho .1., 

otdula de idcnu,dadc k (. n 1 II 111  e do ( 1' l (p21 ) 701)07$.'Jl paitc das qUOt.1. Ir 

`.ao i'a,,',. 

2oPeop. 	.' 

( sKu)'sst1I1:Pt(l'(,',  5 

Jfl%OlItI'tl'4I  

SltkitliOt'st tio 'ss,itis ItIlitil '.1 ti 

',ssio da ,3,d.o ada: 

St.tR1 ( 111511' ti 5 1114 ti,'. 1 SuS 

(1511 5i'fl 's 

,,,.;, 	. 	),(• 	 - 

Nois(JQ. APA'4kCI 	tIA OILVA 5,.., IAOANO%l,A Di 1 UIufl, onriuNi 

ROl 	01.960.764-â1P15 	111, 	I2.39s.,415-%:;I','I 

Acredita-se que o documento acima, embora nío traga uma data, seja 

anterior a 14 de maio de 1998. 
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4;. P'a 	.4, 	. 	Ç!J,4kU.Il ''4.' , '4 	 .4 	 '''44.'• 

4.14 jiCILtI iii 1C. que 41k. (0% ct'tidtn.J,' , 	444 ..,, - ."I,,, 	•', 

reg,,,r;, itt, 

%ItI.lI'I 	S 	I1I III INl''SsI14lI \III II %'.I 	SIISIIII II, ' 

\(( Sil 44 ;I IC''Il 

141 II 14!SI 14411111 lIS III 	IlsIlI 1 

4 	Lu; i  

'CI.,, 14),,, bR,,I,,,ll  

4 1414111' 141141 CIII 1 IS! * 

.44...,... (,IRLI.'. 11,81 R1) C 1)14 / 1 	---------------'. . 

RS 

Sl',KI 14 1 	4445* 	14111 5141)15 lIkilIl SIIS 

1 *141 II' '11111 $1,4,. (151 14 

- 	 ,, 	- 	 41,') II ,S 

III II (4% 4 4)5511414*411 1.1 14'I 1 *511 5111 	III; 

14. ........4 .4-'' 

.41.14. 441 JI()4I'  

il) 141(11*11151 14 111111111111 

%I%HI%IIIIIS* 14IIlSsIlIISIIl4IIlISlIs 

1 14141115 *1111141(441411* 	 '. 

J114'.II 1114111'! II 	5(4 III III• 

Ml. 141141  

O segundo documento, datado de 14 de maio de 1998, indica que LIMA 

resolveu exercer o direito de Opção de Compra de 50% das quotas da ARGEPLAN, prevista 

no contrato de 30 de junho de 1995. acima apresentado. 
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PF/MSP 
FI:_____ 
Rub. 

SERVIÇO PI::RIico FEDERAL 
MSP - POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZAI)() 
SERVIÇO I)F INQUÉRITOS (SINQ/DICOR) 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Ao(s)15 dias do mês de outbro de 2018, nesta Diretoria de Investigação e Combate ao 

Crime Organizado - DICOR/PF, em Brasília/DF, em consonância com o disposto no 

artigo 43 da Instrução Normativa n.° 108/2016 - DG/PF c.c. Art. 40  da Resoluçã 

216/2001-STF, procedo ao ENCERRAMENTO do VOLUME XXIX deste Registr 
Especial O  0154/2017-1 (Inquérito n.° 4621 - STF), do que, para constar, eu, 

FRANCISCO SILVANO TEXEIRA, Escrivão de Policia Federal, Matr. n.c 

16.023, lavro este termo. 

RE N° 0154/2017-1 


