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e apreensão criminal) e Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.000.003044/2018-02

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores signatários, no
exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem perante Vossa Excelência, com
base nos documentos anexos e nos autos em epígrafe, com fundamento no art. 129, I, da
Constituição Federal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

JORGE AFONSO ARGELLO (GIM ARGELLO), CPF: 017.968.698-48,
brasileiro, casado, ex-Senador da República, nascido em 05/04/1962, com
endereço na SHIS, QL 12, Conjunto 0, Casa 08, Lago Sul, CEP: 716.302-05,
Brasília/DF, atualmente preso e recolhido no Complexo Médico Penal em
Pinhais/PR;

pela prática dos crimes a seguir descritos.
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I. INTRODUÇÃO
A presente denúncia decorre da continuidade da investigação 1 que visou apurar
diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com
âmbito de atuação nacional e transnacional.
A investigação inicialmente apurou a conduta do “doleiro” CARLOS HABIB CHATER e
pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro
envolvendo o ex-deputado federal JOSÉ MOHAMED JANENE e as empresas CSA Project
Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda., sediada em Londrina/PR. Essa primeira
apuração resultou na ação penal nº 5047229-77.2014.404.7000, em trâmite perante este r.
Juízo.
A partir de monitoramento de comunicações telefônicas, descobriu-se que HABIB
mantinha intenso contato com ALBERTO YOUSSEF para consecução de seus propósitos
criminosos.
Com a investigação de ALBERTO YOUSSEF (núcleo BIDONE), evidenciou-se uma
organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a administração pública no
seio da PETROBRAS. Em razão disso, foi proposta a ação penal nº 502621282.2014.404.7000, que tratou da lavagem de dinheiro dos recursos desviados da REFINARIA
1 A presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes
autos, relacionados ao presente feito: 5049597-93.2013.404.7000 (Interceptação telefônica e
telemática específica de YOUSSEF, distribuído por dependência em 08/11/2013); 502777548.2013.404.7000 (Quebra de sigilo bancário 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 bancário 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
GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA); 500144662.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/prisão principal - OPERAÇÃO BIDONE); 501490194.2014.404.7000 (Pedido de prisão preventiva e novas buscas - OPERAÇÃO BIDONE 2); 502146674.2014.404.7000 (Pedido de busca e apreensão/condução coercitiva - OPERAÇÃO BIDONE 3),
5010109-97.2014.404.7000 (Pedido desmembramento); 5073475-13.2014.404.7000 (em que
deferidas as buscas e apreensões sobre as empreiteiras e outros criminosos); 502830836.2015.404.7000 (busca e apreensão ANGRA3)
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ABREU E LIMA pela empresa CAMARGO CORREA, na qual imputou-se a PAULO ROBERTO
COSTA, ex-diretor de abastecimento da PETROBRAS, a prática de lavagem de dinheiro
oriundo de crimes contra a Administração Pública e participação na organização criminosa
liderada pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF.
Com o aprofundamento das investigações, desvelou-se a existência de um gigantesco
esquema criminoso voltado para a prática de crimes contra a PETROBRAS S/A.
Nesse contexto, eram cometidos delitos contra a ordem econômica, corrupção e
lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram
as empresas OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ,
MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK
e GALVÃO ENGENHARIA.
Essa articulação possibilitou que fosse fraudada a competitividade dos procedimentos
licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004
e 2014, majorando ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.
Esses fatos foram objeto nas ações penais nº 5083351-89.2014.404.7000 – em face dos
administradores da ENGEVIX; 5083360-51.2014.404.7000 – em face dos administradores da
GALVÃO ENGENHARIA; 5083401-18.2014.404.7000 – em face dos administradores da
MENDES JUNIOR; 5083258-29.2014.404.7000 – em face dos administradores da CAMARGO
CORREA; 5027422-37.2015.4.04.7000 (ação penal desmembrada em face do principal
administrador da UTC); 5083376-05.2014.404.7000 – em face dos administradores da OAS e
5036528-23.2015.4.04.7000 – em face dos administradores da ODEBRECHT, as quais foram
distribuídas por conexão para a 13ª Vara Federal de Curitiba.
Neste contexto, e após a prisão de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF por
esse juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, as empresas cartelizadas se preocuparam em
evitar que o esquema criminoso da PETROBRAS fosse descoberto pelas Comissões
Parlamentares de Inquérito criadas no Congresso Nacional para investigar fatos relacionados
a pagamento de propina a dirigentes da estatal. Foi assim que JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO
FILHO2, o LEO PINHEIRO, Presidente da Construtora OAS, liderou a aproximação junto a GIM
ARGELLO, então Senador da República, integrante da CPI DO SENADO e Vice-Presidente da
CPMI MISTA que foram instaladas no Congresso Nacional com esse fim. Em sua colaboração
2 Condenado nos autos de ação penal 5022179-78.2016.4.04.7000 por esses fatos. - Denúncia e
sentença – ANEXO2
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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 procurou adotar medidas para impedir sua convocação pelas CPIs
da Petrobras, que se concretizou com o pagamento de propinas para GIM ARGELLO.
A colaboração premiada de RICARDO PESSOA foi objeto de homologação 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 juízo 3.
Nos autos da ação penal nº 5022179-78.2016.4.04.7000, GIM ARGELLO foi condenado
por esse juízo por corrupção em razão da solicitação das vantagens indevidas para
executivos da OAS, TOYO SETAL, UTC, ANDRADE GUTIERREZ, ENGEVIX e CAMARGO CORREA
no contexto da CPMI da PETROBRAS, bem como por lavagem de ativos em razão da
dissimulação da origem e natureza criminosa dos valores auferidos.
Já foram denunciados JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO FILHO (LEO PINHEIRO), ROBERTO
ZARDI FERREIRA, DILSON DE CERQUEIRA PAIVA FILHO, RICARDO RIBEIRO PESSOA e
WALMIR PINHEIRO SANTANA, pela solicitação de vantagens indevidas relativamente as
empresas OAS, TOYO SETAL, UTC, AG, ENGEVIX e CAMARGO CORREA, no mesmo contexto
da CPI DA PETROBRAS.
Assim, com o prosseguimento das investigações, foram desveladas novas provas a
indicar o envolvimento de executivos de outras empresas cartelizadas, no caso a GALVÃO
ENGENHARIA, no pagamento de vantagens indevidas a GIM ARGELLO para evitar a
convocação para depor no Congresso Nacional.
II. IMPUTAÇÕES
Em data não especificadas, mas certo que entre junho de 2014 e 22 de dezembro de
201445, DARIO GALVÃO na condição de presidente da GALVÃO ENGENHARIA, de modo
3 Autos 50460195420154047000, Evento 1-Pet 10, págs. 55-60.
4 No dia 22 de dezembro de 2014, GIM ARGELLO comunicou ao Presidente do Congresso Nacional o
encerramento dos trabalhos da CPI do SENADO. A CPI MISTA se encerrou no dia 18 de dezembro
de 2014.
5 http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiariotipDiario=1&datDiario=23/12/2014&paginaDireta=00
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consciente e voluntário, ofereceu e prometeu vantagem indevida no valor total de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para o então Senador da República GIM ARGELLO,
para que este, em razão do exercício da função de Membro da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Senado Federal e Vice-Presidente da Comissão Mista do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, instaladas em 14 de maio e 28 de maio de 2014, respectivamente,
com objetivo de apuração de fatos relacionados à PETROBRAS, praticasse, omitisse e
retardasse ato de ofício com intuito de influir nas comissões parlamentares e evitar a
convocação de DARIO GALVÃO para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional e
obstruir os trabalhos das referidas Comissões Parlamentares de Inquérito.
Entre junho de 2014 e 22 de dezembro de 20146, o denunciado GIM ARGELLO, então
Senador da República, de modo consciente e voluntário, em unidade de desígnios, solicitou
e aceitou promessa de vantagem indevida no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) e recebeu parte desta vantagem indevida no importe de R$ 1.600.000,00 (um milhão e
seiscentos mil reais) por intermédio do Partido Social Liberal (PSL), do Partido Trabalhista do
Brasil (PT do B) e do Partido Ecológico Nacional (PEN), em razão do exercício da função por
GIM ARGELLO de Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal e
Vice-Presidente da Comissão Mista do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
instaladas em 14 de maio e 28 de maio de 2014, respectivamente, com objetivo de apuração
de fatos relacionados à PETROBRAS. Em consequência da promessa e da vantagem indevida
recebida, GIM ARGELLO efetivamente agiu com infração a seu dever funcional de
observância aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade para indevidamente
influir nas comissões parlamentares evitando a convocação de DARIO GALVÃO, para prestar
esclarecimentos no Congresso Nacional e obstruir os trabalhos das referidas Comissões
Parlamentares de Inquérito (FATO 01).
Consumados os delitos antecedentes de cartel, fraude às licitações, corrupção e
lavagem de ativos, entre 16/07/2014 a 22/08/2014, o denunciado GIM ARGELLO, em
conjunto com

DARIO GALVÃO, de modo consciente e voluntário, e em unidade de

desígnios, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação
e a propriedade de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio 5 (cinco)
103
6 No dia 22 de dezembro de 2014, GIM ARGELLO comunicou ao Presidente do Congresso Nacional o
encerramento dos trabalhos da CPI do SENADO. A CPI MISTA se encerrou no dia 18 de dezembro
de 2014.
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repasses travestidos de doações oficiais para o PSL (Partido Socialismo e Liberdade), PEN
(Partido Ecológico Nacional) e PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) com a posterior emissão
de 5 (cinco) recibos eleitorais 7 e registros junto a Justiça Eleitoral8, tudo com intuito de dar
aparência lícita à propina e reinserir os valores na economia formal. (FATO 02).

III – CONTEXTUALIZAÇÃO: DA ATUAÇÃO DE GIM ARGELLO E DO INTERESSE
MÚTUO ENTRE EMPREITEIROS E O PARLAMENTAR EM OBSTRUIR AS INVESTIGAÇÕES
O denunciado 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, DEM, PRTB e PMN.
Nessa função, cabia a GIM ARGELLO compor o entendimento da coligação, efetuar a
articulação política, indicar e substituir membros do seu bloco partidário em comissões, entre
elas comissões parlamentares de inquérito.
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.

III.1: Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal (CPI DO SENADO)
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal (CPI DO SENADO) foi criada
pelo Requerimento nº 302/2014 e instalada em 14 de maio de 2014.
A CPI DO SENADO 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

7 ANEXO 15, fls. 2-6.
8 Informações extraídas do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) do Tribunal Superior
Eleitoral. Disponível em:
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.action ANEXO70
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plataformas inacabadas; ao pagamento de propina a funcionários da estatal; e ao
superfaturamento na construção de refinarias.9
Além de integrar a comissão, o denunciado GIM ARGELLO, na condição de líder do
Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal, indicou e substituiu membros do seu
bloco partidário na CPI, incumbência que foi feita de forma ativa pelo parlamentar, como se
colhe do Of. nsº 510/2014-BLUFOR e 512/2014-BLUOFR e 608/2014-BLUFOR 1011.
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 Senador GIM ARGELLO12, no exercício da presidência
da CPI, comunica à Presidência do Senado Federal o encerramento dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito.

III.2: Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Senado Federal e Câmara dos
Deputados (CPI MISTA)
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Senado Federal e Câmara dos
Deputados (CPI MISTA) foi criada pelo Requerimento nº 02/2014 e instalada em 28 de maio
de 2014.
Nessa CPI MISTA, GIM ARGELLO foi Vice-presidente, e a exemplo da CPI DO SENADO,
também 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 2014 13, 083/2014-BLUFOR, de 16
de dezembro de 2014.14

9
10
11
12
13
14

ANEXO3 – Requerimento nº 302/2014 Senado Federal.
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=17/12/2014&paginaDireta=00052
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=158932&tp=1
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=23/12/2014&paginaDireta=00103
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=05/08/2014&paginaDireta=00041
http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=158932&tp=1
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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 ARGELLO15, Vice-Presidente no
exercício da presidência da CPMI, comunica à Presidência do Senado Federal o encerramento
dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.

III.3: Do interesse mútuo na obstrução das investigações
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 PETROBRAS16.
Neste contexto, os integrantes do núcleo duro do cartel da PETROBRAS, para não
serem envolvidos nos fatos, notadamente, nas apurações das Comissões Parlamentares de
Inquérito, se movimentaram para obstruir as investigações, aproximando-se de GIM
ARGELLO.
Rememorando os fatos da época, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no dia 17 de
março de 2014 foi executada a prisão preventiva de ALBERTO YOUSSEF 17. Já em 20 de março
de 2014 foi executada a prisão temporária de PAULO ROBERTO COSTA, a qual, em 24 de
março de 2014, foi convertida em prisão preventiva18.
Em seguida, já no dia 27 de março de 2014, foi protocolado no Senado Federal
requerimento para instalação de CPI da PETROBRAS 19. No mesmo período, Deputados e

15 http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=23/12/2014&paginaDireta=00103
16 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
– ANEXO4.
17 Autos 5001446-62.2014.4.04.7000
18 Autos 5014901-94.2014.404.7000
19 http://g1.globo.com/politica/noticia/2014/03/alvaro-dias-protocola-pedido-de-cpi-da-petrobras-nosenado.html - Requerimento nº 2, de 2014 - ANEXO5
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Senadores colhiam assinaturas para instalação de CPI MISTA visando a apuração dos ilícitos
na PETROBRAS20.
Preocupado com tais requerimentos, no dia 01 de abril de 2014, LEO PINHEIRO, então
Presidente da OAS, solicitou a ROBERTO ZARDI, Diretor de Relações Institucionais da OAS,
que lhe fosse enviada a lista dos assinantes das comissões parlamentares. A ideia de LEO
PINHEIRO era efetuar a cooptação de parlamentares para evitar o avanço da investigação.
Digno de nota que na época havia dentro do parlamento um impasse sobre a
instalação das Comissões Parlamentares, situação que acarretou o acionamento do Supremo
Tribunal Federal, o qual, por decisão da Ministra Rosa Weber prolatada em 23 de abril de
2014, determinou a instalação da CPI DO SENADO 21.
Já no dia seguinte à decisão do e. STF, em 24 de abril de 2014, e preocupado com o
desenrolar das investigações que seriam levadas à frente, LEO PINHEIRO, um dos líderes do
cartel de empresas da PETROBRAS, agendou encontro para o dia 25 de abril de 2014 (sextafeira) com GIM ARGELLO, então Senador da República, o qual futuramente veio a ser
membro da CPI DO SENADO e Vice-Presidente da CPI MISTA. O encontro ocorreu na
residência de GIM ARGELLO, no Lago Sul em Brasília.
Já nessa época, segundo informado por JULIO CAMARGO, representante da TOYO
SETAL22, os executivos de alta cúpula das empresas cartelizadas na PETROBRAS, entre elas,
OAS, CAMARGO CORRA, 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 23. AUGUSTO MENDONÇA, Presidente da TOYO,
revelou que a prisão de PAULO ROBERTO COSTA e sua potencial colaboração, aliada à
criação de comissões de inquérito parlamentares, otimizaram conversas entre as empresas
do denominado “CLUBE” no intuito de obter proteção na CPI da PETROBRAS.
Neste contexto, 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 e AUGUSTO MENDONÇA conversas para blindagem nas
investigações, com intuito de evitar problemas para os executivos e suas empresas dada a
20 http://www.opopular.com.br/editorias/noticias/politica/proposta-para-cpi-da-petrobras-j%C3%A1-tem-132assinaturas-1.505876
21 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1444620-rosa-weber-determina-instalacao-de-cpi-exclusivada-petrobras.shtml – ANEXO6.
22 A TOYO SETAL é uma das empresas que mantinham contratos com a PETROBRAS e fez parte do
cartel denominado “CLUBE”.
23 Termo de depoimento JULIO CAMARGO de 14/04/16 – ANEXO7
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potencialidade de revelação de todo o esquema criminoso das empresas na PETROBRAS.
Assim, LEO PINHEIRO, com intuito de evitar a convocação para depor no parlamento, se
aproximou de GIM ARGELLO, então Senador de República, que, como dito, integrou a CPI
DO SENADO e a CPI MISTA.
É de se ver que no decorrer dos trabalhos das Comissões Parlamentares Inquérito de
2014, de fato, 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 MISTA 24, foi retratada a insatisfação quanto ao fato de os trabalhos
investigativos não terem se avançado, o que evidencia, de um lado, o sucesso dos
empreiteiros que cumpririam a promessa de pagar a vantagem indevida, e de outro, que
após a solicitação da propina, GIM ARGELLO, ainda que não tenha recebido de todos as
empresas, não fez pressões, não tendo sequer sido apreciados pela comissão os
requerimentos de convocação dos empresários por influência do próprio parlamentar.
Como visto acima, nos autos de ação penal nº 5022179-78.2016.4.04.7000, GIM
ARGELLO foi condenado por esse juízo por corrupção em razão da solicitação das vantagens
indevidas para executivos da OAS, TOYO SETAL, UTC, ANDRADE GUTIERREZ, ENGEVIX e
CAMARGO CORREA no contexto da CPMI da PETROBRAS, bem como por lavagem de ativos
em razão da dissimulação da origem e natureza criminosa dos valores auferidos 25.
Passa-se agora a análise e imputação dos fatos criminosos relacionados à solicitação
de vantagens indevidas a DARIO GALVÃO, então Presidente da GALVÃO ENGENHARIA.

IV – DA CORRUPÇÃO PASSIVA: NÚCLEO GALVÃO ENGENHARIA
Entre junho de 2014 e 22 de dezembro de 2014 26, o denunciado GIM ARGELLO, então
Senador da República, de modo consciente e voluntário, em unidade de desígnios, solicitou
e aceitou promessa de vantagem indevida no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) e recebeu parte desta vantagem indevida no importe de R$ 1.600.000,00 (um milhão e
24 ANEXO8_Ata da 16a reunião
25 ANEXO2
26 No dia 22 de dezembro de 2014, GIM ARGELLO comunicou ao Presidente do Congresso Nacional o
encerramento dos trabalhos da CPI do SENADO. A CPI MISTA se encerrou no dia 18 de dezembro
de 2014.
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seiscentos mil reais) por intermédio do Partido Social Liberal (PSL), do Partido Trabalhista do
Brasil (PT do B) e do Partido Ecológico Nacional (PEN), em razão do exercício da função por
GIM ARGELLO de Membro da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal e
Vice-Presidente da Comissão Mista do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
instaladas em 14 de maio e 28 de maio de 2014, respectivamente, com objetivo de apuração
de fatos relacionados à PETROBRAS. Em consequência da promessa e da vantagem indevida
recebida, GIM ARGELLO efetivamente agiu com infração a seu dever funcional de
observância aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade para indevidamente
influir nas comissões parlamentares evitando a convocação de DARIO GALVÃO, para prestar
esclarecimentos no Congresso Nacional e obstruir os trabalhos das referidas Comissões
Parlamentares de Inquérito (FATO 01).
Como relatado alhures, após a prisão de ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO
COSTA, por ordem desse juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba, integrantes do
núcleo duro do cartel da PETROBRAS, visando não terem os fatos criminosos por eles
praticados desvelados, notadamente, nas apurações das Comissões Parlamentares de
Inquérito que foram criadas no Congresso Nacional, se movimentaram para obstruir as
investigações, aproximando-se de GIM ARGELLO.
À 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. Assim a ideia de
aproximação a GIM ARGELLO tinha por intuito a obstrução das investigações para evitar que
fossem descobertos os crimes praticados pela organização criminosa que praticou delitos de
cartel, corrupção e lavagem de ativos, entre outros, no âmbito de contratos celebrados com a
PETROBRAS.
Após reuniões efetuadas com GIM ARGELLO na residência deste em Brasília, entre os
meses de abril e maio de 2014, LEO PINHEIRO e JULIO CAMARGO, em unidade de desígnios,
se prontificaram a efetuar contatos com os demais empreiteiros, auxiliando GIM ARGELLO
nas solicitações de vantagens indevidas que pretendia obter. Foi assim que LEO PINHEIRO e
JULIO CAMARGO acertaram que pagariam para GIM ARGELLO propina para a não
convocação, além de auxiliar o então Senador a obter vantagens indevidas de outras
empreiteiras que compunham o cartel criminoso da PETROBRAS.
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Neste contexto, após intermediação de LEO PINHEIRO, RICARDO PESSOA, Presidente
da UTC Engenharia, fez contato com GIM ARGELLO, por telefone e pessoalmente, para
buscar meios de evitar o comparecimento ao parlamento. Após negociações, RICARDO
PESSOA efetuou o pagamento de vantagem indevida no valor de R$ 5 milhões de reais, a
qual foi dissimulada para ocultar sua verdadeira finalidade, no caso, por meio de contribuição
de campanhas nas eleições distritais de 2014 e, em contrapartida GIM ARGELLO acenou que
o executivo não seria convocado para depor na CPI da PETROBRAS27.
Após acertar-se com GIM ARGELLO, RICARDO PESSOA, nos moldes em que foi
combinado entre o parlamentar com LEO PINHEIRO e JÚLIO CAMARGO, também se
prontificou a efetuar contatos com outros empresários que faziam parte do cartel da
PETROBRAS para que GIM ARGELLO auferisse as vantagens indevidas pretendidas.
Assim, de se ver que no dia 25 de junho de 2014, RICARDO PESSOA e LEO PINHEIRO
se comunicaram por mensagens para tratar das CPIs da PETROBRAS e de GIM ARGELLO. Na
ocasião, LEO PINHEIRO perguntou a RICARDO PESSOA com quem ele conversou sobre a
pressão de GIM na CPI, e com quais executivos tratou, pois a situação não estava boa, haja
vista a “falta de presença empresarial” 28. A ideia era arregimentar empresas do cartel da
PETROBRAS dispostas a pagar vantagens indevidas para GIM ARGELLO em troca de
proteção e não convocação para depor no Congresso Nacional.
Foi assim que, no dia 25 de junho de 2014, LEO PINHEIRO encaminhou mensagem
eletrônica para DARIO GALVÃO dizendo a este que RICARDO PESSOA iria lhe procurar para
tratar de assunto urgente.29
Desta forma, no dia 26 de junho de 2014, RICARDO PESSOA, a partir do terminal (11)
98193-5760, fez contato telefônico com DARIO GALVÃO, no terminal (11) 95987-2470, a fim

27 Denúncia autos 5022179-78.2016.4.04.7000 – ANEXO2
28 ANEXO9_ Relatório de Informação nº 95/2018 – ASSPA/PRPR baseado em pesquisas no
espelhamento do celular de LEO PINHEIRO, apreendido nos autos 5073475-13.2014.4.04.7000, em
que foram localizadas mensagens acerca do tema CPI/CPMI e sobre a participação das empresas
na contribuição à solicitação de propina de GIM ARGELLO. Cópia encaminhada pela i. autoridade
policial à Força Tarefa do Ministério Público Federal, por meio do ofício 3808/2017-SR/PF/PR.
29 ANEXO9_ Relatório de Informação nº 95/2018 – ASSPA/PRPR baseado em pesquisas no
espelhamento do celular de LEO PINHEIRO, apreendido nos autos 5073475-13.2014.4.04.7000, em
que foram localizadas mensagens acerca do tema CPI/CPMI e sobre a participação das empresas
na contribuição à solicitação de propina de GIM ARGELLO. Cópia encaminhada pela i. autoridade
policial à Força Tarefa do Ministério Público Federal, por meio do ofício 3808/2017-SR/PF/PR.
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de ajustar encontro para tratar do assunto envolvendo GIM ARGELLO e as CPIs da
PETROBRAS.30
Ainda, no dia 27 de junho de 2014, RICARDO PESSOA e DARIO GALVÃO, trocaram
telefonemas para agendamento de um encontro 31. Sobre esses contatos, há, inclusive, uma
uma anotação na agenda de RICARDO PESSOA, no dia 27 de junho de 2014: “Dario Galvão –
Ligar”.32
Foi neste contexto, em data não precisada, mas entre 26 de junho de 2014 e 04 de
julho de 2014, que RICARDO PESSOA se reuniu com DARIO GALVÃO no hotel Sofitel, no Rio
de Janeiro, e, posteriormente, em um sábado, na sede da UTC em São Paulo, a este
transmitiu detalhes da CPI da PETROBRAS e os riscos de convocação dos executivos das
empresas que prestavam serviços na estatal para prestarem depoimentos no Congresso
Nacional. 33
Durante a aludida reunião na sede da UTC, coube a MARIA DE FATIMA LIMA BARRETO
FALCÃO ciceronear o visitante DARIO GALVÃO, e, a pedido de RICARDO PESSOA, efetuar
cópias de papéis relativos a CPI da PETROBRAS para ser entregue a aquele.
Assim, na reunião na UTC, DARIO GALVÃO recebeu de RICARDO PESSOA um
calhamaço de papel contendo pedidos de convocação de executivos e quebra de sigilo
bancário das empreiteiras que atuaram na PETROBRAS, entre elas a GALVÃO
ENGENHARIA.
Durante a aludida reunião, RICARDO PESSOA informou a DARIO GALVÃO acerca de
um acordo realizado com GIM ARGELLO, então Vice-Presidente da CPI, consistente no
pagamento de R$ 5 milhões de reais a título de vantagens indevidas, e, em contrapartida, o
então Senador da República faria gestões para evitar a convocação do representante da UTC
para depor no Congresso Nacional.
Na ocasião, DARIO GALVÃO transmitiu a RICARDO PESSOA o seu real receio de
eventualmente ser mesmo convocado para CPI e temia que a presença em uma comissão
30 Relatório de Informação nº 088/2018 – ANEXO10
31 Relatório de Informação nº 088/2018 – ANEXO10
32 Agenda pessoal de Ricardo Pessoa entregue em sede de colaboração premiada – ANEXO11, pág.
151.
33 Depoimento RICARDO PESSOA prestado no âmbito no âmbito do Procedimento Investigatório
Criminal nº 1.25.000.003044/2018-02 – ANEXO12
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parlamentar pudesse trazer prejuízos a imagens da GALVÃO ENGENHARIA e riscos ao fluxo
financeiro e a boa execução dos contratos que a empreiteira mantinha com a PETROBRAS.34
Após a realização da reunião e receoso do risco de ser convocado para depor no
Congresso Nacional, DARIO GALVÃO, com o intuito de pagar vantagens indevidas para evitar
o depoimento nas CPIs, solicitou que o Diretor da GALVÃO ENGENHARIA em Brasília/DF,
FABIO PAIÃO efetuasse contatos com GIM ARGELLO para tratar dos pagamentos para evitar
a convocação da CPI.35
Foi assim que FABIO PAIÃO, sem saber a ilicitude dos motivos, por ordem de DARIO
GALVÃO, efetuou contato com GIM ARGELLO e tratou de doações para a campanha
eleitoral de 2014, que, na verdade, eram vantagens indevidas oferecidas por DARIO GALVÃO
a GIM ARGELLO. Assim, DARIO GALVÃO ofereceu e prometeu vantagem indevida no
importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o parlamentar, tendo como
contrapartida a adoção de atos para evitar a convocação de DARIO GALVÃO e executivos da
empresa nas CPIs da PETROBRAS. De outro lado, GIM ARGELLO aceitou a promessa de
vantagem indevida, no valor de R$ 5 milhões de reais, para adotar as providências para
cumprir o ajuste ilícito com DARIO GALVÃO no sentido de evitar a convocação do
empresário para depor no Congresso Nacional.
Na conversa com FABIO PAIÃO, GIM ARGELLO relatou que a doação eleitoral, que na
verdade constituía pagamento da vantagem indevida, não poderia ser dirigida para si próprio
e deveria se efetuada em benefício de partidos políticos que lhe apoiariam na reeleição para
o Senado Federal de 2014, no caso o Partido Ecológico Nacional (PEN), Partido Trabalhista do
Brasil (PT do B) e Partido Social Liberal (PSL), que registraram no TRE, em ata de convenção
conjunta, apoio expresso a GIM ARGELLO na campanha de reeleição de 2014.36
Desta forma, no dia 16 de julho de 2014, GIM ARGELLO recebeu parte da vantagem
indevida acertada com DARIO GALVÃO, travestida em doações oficiais dirigidas ao Partido

34 Durante o ano de 2014, a GALVÃO ENGENHARIA possuía 10 (dez) contratos vigentes com a
PETROBRAS, seja individualmente, seja em consórcio, conforme tabela e instrumentos contratuais
anexos – ANEXO17 e ANEXOS 50 a 69.
35 Termo de depoimento nº 9 de DARIO GALVÃO – ANEXO13 (documento sigiloso)
36 Após solicitação ao TRE/DF, o MPF obteve cópia das atas conjuntas dos Partidos PSL/PEN e
PHS/PTB – ANEXO14
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Trabalhista do Brasil (PT do B), a Partido Social Liberal (PSL), ao Partido Ecológico Nacional
(PEN)37:
a) R$ 150.000,00, em 16/07/2014, para o Partido Social Liberal (PSL).
b) R$ 500.00,00, em 16/07/2014, para o Partido Ecológico Nacional (PEN);
c) R$ 150.00,00, em 16/07/2014, para o Partido Trabalhista do Brasil (PT do B);

Também no dia 21 de agosto de 2014, GIM ARGELLO recebeu mais um montante da
vantagem indevida acertada com DARIO GALVÃO, travestida em doações oficiais dirigidas ao
Partido Trabalhista do Brasil (PT do B) e ao Partido Ecológico Nacional (PEN) 38:

d) R$ 550.000,00, em 21/08/2014, para o Partido Ecológico Nacional (PEN);
e) R$ 250.000,00, em 22/08/2014, para o Partido Trabalhista do Brasil.

No total, DARIO GALVÃO repassou vantagens indevidas no valor de R$ 1.600.000,00
(um milhão, seiscentos mil reais) para GIM ARGELLO. Entretanto, após o último repasse
efetuado no dia 22 de agosto de 2014 e interrompido o fluxo de pagamentos para GIM
ARGELLO, o parlamentar efetuou cobrança para FABIO PAIÃO para que a GALVÃO
ENGENHARIA efetuasse a quitação do restante das doações eleitorais ainda pendentes, no
importe de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais).

39

Diante das cobranças de GIM ARGELLO, no próprio dia 22 de setembro de 2014,
FABIO PAIÃO reportou o assunto por e-mail a DARIO GALVÃO, que, mesmo assim não fez
novos pagamentos ao então Vice-Presidente da CPMI da PETROBRAS. 40 Além disso, FABIO
PAIÃO se reuniu com DARIO GALVÃO para tratar das cobranças de GIM ARGELLO, ocasião
em que DARIO GALVÃO revelou a FABIO PAIÃO que os pagamentos efetuados para o
parlamentar foram realizados para evitar a convocação do empresário para depor nas CPI’s.
37 O colaborador DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, nos termos do acordo celebrado com o MPF,
entregou documentos que corroboram as declarações por ele prestadas no termo de depoimento
nº 9 – ANEXO15
38 ANEXO15
39 Depoimento prestado por Fábio Paião Correia de Sousa no âmbito do Procedimento Investigatório
Criminal nº 1.25.000.003044/2018-02 – ANEXO16
40 ANEXO15 – E-mails entregues por DARIO GALVÃO
15/37

M INISTÉRIO P ÚBLICO F EDERAL
De fato, em contrapartida à solicitação e recebimento parcial da vantagem indevida
ajustada, GIM ARGELLO, na condição de Senador da República e no exercício das funções de
Membro da CPI DO SENADO e Vice-Presidente da CPI MISTA, influiu para evitar a
convocação de DARIO GALVÃO e executivos da GALVÃO ENGENHARIA para deporem nas
aludidas comissões de inquérito.
Com relação a CPI DO SENADO, aponte-se que não foi apreciado o requerimento
094/2014, de 11/11/2014, com o objetivo de que a GALVÃO ENGENHARIA fosse instada a
prestar informações perante a comissão para esclarecimento de fatos investigados. 41
No que toca a CPI MISTA, não foram apreciados os seguintes requerimentos
relacionados a Galvão Engenharia: A – Requerimento nº 72/2014 que tinha por objeto
transferência dos sigilos fiscal, bancário e telefônico da empresa Galvão Engenharia 42; B –
Requerimento nº 347/2014, no qual se requer transferência dos sigilos bancário, telefônico
e fiscal da empresa Galvão Engenharia S/A; 43C – Requerimento nº 358/2014, no qual se
requer cópia dos contratos firmados pela empresa Galvão Engenharia com a PETROBRAS e
com a MO Consultoria e Laudos Estatísticos Ltda; 44 D – Requerimento nº 364/2014, no qual
se requer cópia dos contratos firmados pela empresa Galvão Engenharia com a PETROBRAS e
com a MO Consultoria e Laudos Estatísticos Ltda; 45 E – Requerimento nº 870/2014, no qual
se requer a convocação de ERTON MEDEIROS DA FONSECA.46
A propósito, relevante citar, a ocorrência de reunião administrativa prévia a 16ª reunião
da CPI MISTA, na qual, conforme apontamentos em ata, 47 inclusive com registros da atuação
de GIM ARGELLO, ficou nítida a existência de protelação na 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.
Em suma, em consequência da vantagem indevida, GIM ARGELLO obstruiu os
trabalhos da CPI DO SENADO e da CPI MISTA mediante a prática de ato com infração ao seu
41
42
43
44
45
46
47

Requerimento 94/2014 CPI Senado_Galvão Engenharia_ANEXO18
ANEXO19_Requerimento 72-2014 – CPMI
ANEXO20_Requerimento 347-2014 - CPMI
ANEXO21_Requerimento 358-2014 - CPMI
ANEXO22_Requerimento 364-2014 - CPMI
ANEXO23_Requerimento 870-2014 - CPMI
ANEXO8_Ata 16a reunião
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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
DARIO GALVÃO e executivos da GALVÃO ENGENHARIA para prestarem depoimento nas
referidas comissões parlamentares.
Assim, agindo dolosamente, GIM ARGELLO incorreu, por 1 (uma vez) vez, na prática
do delito previsto no art. 317, §1º, combinado com o art. 29, todos do Código Penal. (FATO
01)
V – LAVAGEM DE CAPITAIS:
V.1 – Dos crimes antecedentes
A lavagem de capitais imputada aos denunciados está escorada em crimes
antecedentes, notadamente os crimes de corrupção passiva e ativa, cartel, fraude à licitações,
lavagem de ativos e organização criminosa praticados no contexto de contratos celebrados
por empreiteiras com a PETROBRAS. Em decorrência destes crimes antecedentes, as
empresas obtiveram valores ilícitos em contratos celebrados com a PETROBRAS, que
ensejaram o pagamento de vantagens indevidas a GIM ARGELLO por meio de fraudes e
simulações que visavam ocultar a origem e a natureza criminosa dos valores objeto de
repasse.
Além disso, a corrupção de GIM ARGELLO, no caso concreto, gerou recursos ilícitos,
os quais, para fins de dar aparência de legalidade, foram submetidos a atos de lavagem para
ocultação de dissimulação de origem e natureza.
Em suma, os valores envolvidos nas condutas de ocultação e dissimulação têm origem
e natureza criminosa.

V.1.1: Cartel, Fraude às Licitações, Corrupção, Lavagem de Ativos e Associação
Criminosa
O executivo DARIO GALVÃO da GALVÃO ENGENHARIA já foi condenado pelo juízo
da 13a Vara Federal de Curitiba pela prática dos delitos de corrupção ativa, lavagem de ativos
e associação criminosa. 48
48 Denúncia e sentença nos autos 508360-51.2014.4.04.7000 – ANEXOS 24 e 25
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Como exposto nas diversas ações penais já ajuizadas 49, as quais se remete para evitar
repetições desnecessárias, no curso da Operação Lava Jato, revelou-se o funcionamento, pelo
menos desde 2004, no seio e em desfavor da PETROBRAS, de um gigantesco esquema
criminoso, praticado envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção,
fraude a licitações e lavagem de dinheiro.
O aprofundamento das apurações conduziu a indícios de que, no mínimo entre os
anos de 2004 e 2012, as Diretorias da PETROBRAS estavam divididas entre partidos políticos,
que eram os responsáveis por indicar e manter os respectivos Diretores em seus cargos.
De outro lado, verificou-se que as empresas que possuíam contratos com a
PETROBRAS, notadamente as maiores empreiteiras brasileiras, criaram um cartel que passou
a atuar em face das contratações da estatal. Esse grupo, denominado de CLUBE, era formado,
entre outras, pelas seguintes empresas: OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA,
QUEIROZ GALVÃO, MENDES JÚNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, GALVÃO ENGENHARIA, IESA,
ENGEVIX, SETAL, TECHINT, PROMON, MPE, SKANSKA e GDK. Eventualmente, participavam
das fraudes as empresas ALUSA, FIDENS, JARAGUA EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA,
CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
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 PESSOA50, 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.
Embora não existam atas formais de cada encontro, eram feitas anotações
manuscritas sobre as decisões tomadas nas reuniões, como as que foram entregues pelo
colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA, referentes à reunião realizada no dia
29/08/200

49 Veja-se as ações penais nº 5026212-82.2014.404.7000, 5083258-29.2014.404.7000, 508335189.2014.404.7000,
5083360-51.2014.404.7000,
5083376-05.2014.404.7000,
508340118.2014.404.7000, 5083838-59.2014.404.7000, 5012331-04.2015.404.7000.
50 Denunciado nos autos nº 5083258-29.2014.404.7000.
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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 29/08/200851. Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e
ajustes de várias das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da PETROBRAS.
Deste material 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 é o conteúdo das anotações fornecidas por JULIO CAMARGO.
Como desenvolvimento das atividades, em 2011, os participantes de cartel
estabeleceram um “roteiro” ou “regulamento” chamado de “Campeonato Esportivo”. Esse
documento52 foi 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 em caso de Consórcio, que venceria(m) os
certames da PETROBRAS no período.
Em obras específicas, como é o caso do COMPERJ, foi criado um documento
intitulado “reunião de bingo”53 em que, por exemplo, são indicadas as empresas que
deveriam 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.
51 ANEXO26.
52 ANEXO27.
53 Documentação apreendida na sede da empresa ENGEVIX - Autos 5053845-68.2014.404.7000,
evento 38, APREENSAO9, fls. 04/30. - ANEXO28.
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O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos de 2004 e
2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a exemplo da
REPAR – Refinaria Presidente Vargas, localizada em Araucária/PR, Refinaria Abreu Lima –
RNEST, COMPERJ, Refinaria Alberto Pasqualini – REVAP, Refinaria Presidente Bernardes RPBC (Cubatão), Refinaria Gabriel Passos – REGAP, Refinaria Duque de Caxias – REDUC,
Refinaria de Paulínea - REPLAN, Terminal Barra do Riacho - TRBR, Terminal da Bahia – TRBA,
Terminal de Cabiúnas, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e Serviços,
ocupadas em grande parte deste período por PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE,
respectivamente. RENATO DUQUE era, ainda, auxiliado por PEDRO BARUSCO, Gerente
Executivo de Engenharia da Estatal até o ano de 2011.
Para garantir a manutenção do cartel mencionado alhures, era relevante que as
empreiteiras cooptassem agentes públicos da PETROBRAS, especialmente os Diretores, que
possuíam grande poder de decisão no âmbito da estatal 54. Isso foi facilitado em razão de os
Diretores, como já ressaltado, haverem sido nomeados com base no apoio de partidos, tendo
ocorrido comunhão de esforços e interesses entre os poderes econômico e político para
implantação e funcionamento do esquema.
Com isso, as empresas do “CLUBE” tinham plenas condições de fraudar o caráter
competitivo das licitações da PETROBRAS, obtendo através deste cartel, ao menos as
seguintes vantagens: a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos em ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia a ocorrência de sobrepreço
no custo da obra; b) as empresas integrantes do “CLUBE” podiam escolher as obras que
fossem de sua conveniência realizar, conforme a região ou aptidão técnica, afastando-se a
competitividade nas licitações dessas obras; c) ficavam desoneradas total ou parcialmente
das despesas significativas inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas nas

54 Conforme consignado em seu Termo de Declarações nº 1 (autos nº 5073441-38.2014.404.7000,
evento 1, TERMOTRANSCDEP4) de AUGUSTO MENDONÇA “[…] QUE um pouco antes da
participação direta do declarante no “CLUBE”, durante o ano de 2004, esclarecendo que antes
disso, a SETAL CONSTRUÇÕES já participava, mas por intermédio do sócio GABRIEL ABOUCHAR, o
“CLUBE” estabeleceu uma relação com o Diretor de Engenharia da PETROBRÁS, RENATO
DUQUE (Fase 3), para que as empresas convidadas para cada certame fossem as indicadas pelo
“CLUBE”, de maneira que o resultado pudesse ser mais efetivo […]”. ANEXO29.
20/37

M INISTÉRIO P ÚBLICO F EDERAL
licitações que de antemão já sabiam que não venceriam 55, e d) eliminação da concorrência
por meio de restrições e obstáculos à participação de empresas alheias ao “CLUBE”.
Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, constituíam o proveito obtido
pelas empresas com a prática criminosa da formação de cartel e fraude à licitação. O produto
desses crimes, além de ser contabilizado para o lucro das empresas, também servia em parte
para os pagamentos (propina) feitos aos empregados públicos da PETROBRAS e a terceiros
(operadores, agentes políticos e partidos políticos), por via dissimulada.
Retornando à sistemática de manutenção do cartel, os funcionários de alto escalão da
PETROBRAS recebiam vantagens indevidas das empresas e, em contrapartida, não apenas se
omitiam em relação ao cartel – ou seja, não criavam obstáculos ao esquema nem
atrapalhavam seu funcionamento –, mas também atuavam em favor das construtoras,
restringindo os participantes das convocações e agindo para que a empreiteira escolhida
pelo cartel fosse a vencedora do certame. Ademais, esses funcionários permitiam
negociações diretas injustificadas, celebravam aditivos desnecessários e com preços
excessivos, aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes e vazavam
informações sigilosas, entre outras irregularidades, todas em prol das empresas cartelizadas.
Os valores ilícitos, porém, destinavam-se não apenas aos Diretores da PETROBRAS,
mas também aos partidos políticos e aos parlamentares responsáveis pela manutenção dos
Diretores nos cargos. Tais 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. Esses políticos, por sua vez, conscientes das
práticas indevidas que ocorriam na PETROBRAS, não apenas patrocinavam a manutenção do
Diretor e dos demais agentes públicos no cargo, como também não interferiam no cartel
existente. A repartição política das Diretorias da PETROBRAS revelou-se mais evidente em
relação à Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO ROBERTO COSTA entre 2004 e
55 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter custos menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não sairiam
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma proposta “séria”, a qual chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma
aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente, elevavam os
custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, despendiam valor
substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras
tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço
superior àquele.
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2012; à Diretoria de Serviços, ocupada por RENATO DUQUE entre 2003 e 2012; e à Diretoria
Internacional, ocupada por NESTOR CERVERÓ entre 2003 e 2008.
Para que fosse possível o trânsito das vantagens indevidas entre os dois pontos da
cadeia – ou seja, das empreiteiras para os Diretores e políticos – atuavam profissionais
encarregados da lavagem de ativos, que podem ser chamados de “operadores” ou
“intermediários”. Referidos operadores encarregavam-se de, mediante estratégias de
ocultação da origem dos recursos, lavar o dinheiro e, assim, permitir que a propina chegasse
aos seus destinatários de maneira insuspeita. A título de exemplo, se destacam ALBERTO
YOUSSEF e JOÃO VACCARI NETO.
Geralmente, o repasse dos valores dava-se em duas etapas.
Primeiro, o dinheiro era repassado das construtoras para o operador. Para tanto, havia
basicamente três formas: (a) entrega de valores em espécie; (b) depósito e movimentação no
exterior; e (c) contratos simulados com empresas.
Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se a segunda etapa, na qual
os valores saíam do intermediário e eram enviados aos destinatários finais (funcionários
públicos e políticos), descontada a comissão do operador. Em geral, havia pelo menos cinco
formas de os operadores repassarem as quantias aos beneficiários das vantagens indevidas:
a) A primeira forma consistia na entrega de valores em espécie, 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 fretados56;
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 beneficiários57;
56 Na ação penal nº 5025695-77.2014.404.7000, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA foi
denunciado pelo trasporte fraudulento de valores em espécie em viagens que realizou; também
tendo como modo de operação o trânsito de valores em espécie, NELMA KODAMA foi denunciada
na ação penal nº 5026243-05.2014.404.7000, sendo que a acusação abrange também a tentativa da
prática do crime de evasão de divisas, já que NELMA foi presa em flagrante no Aeroporto de
Guarulhos na posse injustificada de duzentos mil euros; também na ação penal nº 504989806.2014.404.7000 denunciada a metodologia de entrega e recebimento de valores em espécie pelo
núcleo comandado por ALBERTO YOUSSEF, sendo o responsável direto pela atividade RAFAEL
ANGULO LOPES.
57 Na ação penal nº 5083258-29.2014.404.7000 foi denunciada a lavagem por meio de depósitos nas
empresas GFD Investimentos, MO Consultoria e Empreiteira Rigidez com base em contratos
simulados de prestação de serviço; ao passo que na ação penal nº 5083401-18.2014.404.7000, por
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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 familiares58;
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
propósito59; e
e) A quinta forma ocorria por meio da compra e reforma de imóveis pelas
empreiteiras ou empresas intermediárias da lavagem de ativos, em benefício dos
destinatários finais da propina60.
Restou comprovado, resumidamente, o funcionamento de uma ampla associação
criminosa, constituída por quatro principais núcleos, cujo objeto era a prática reiterada de
ilícitos em certames e contratos da PETROBRAS por empresas de diversos segmentos, como
empreiteiras, estaleiros e outras prestadoras de serviços. Dentre os crimes praticados,
destacam-se a formação de cartel entre as maiores empreiteiras que participavam dos
certames da estatal, a frustração do caráter competitivo das licitações e o pagamento
sistemático de propina pelos altos funcionários das empresas interessadas aos agentes

exemplo, foi denunciada a ocultação de capital pela aquisição de diversos bens com recursos
provenientes dos crimes praticados em detrimento da Petrobras, como empreendimentos
hoteleiros na Bahia – posteriormente desmembrada na ação penal nº 5028608-95.2015.404.7000;
também denunciada a aquisição de apartamento em favor de NESTOR CERVERÓ na ação penal nº
5007326-98.2015.404.7000.
58 Na ação 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 suíço; também
formulada acusação em desfavor de MARIO GOES e PEDRO BARUSCO pelo recebimento de valores
ilícitos por meio de offshore, conforme ação penal nº 5012331-04.2015.404.7000; mais
recentemente, RENATO DUQUE foi acusado pela utilização de contas na Suíça para lavagem de
capitais; emblemático também o caso de PAULO ROBERTO COSTA, que utilizou-se de seus
familiares para ocultação de valores no exterior, conforme acordo de colaboração que firmou com
o MPF.
59 Na ação penal nº 5019501-27.2015.404.7000 RENATO DUQUE, AUGUSTO MENDONÇA e JOÃO
VACCARI NETO foram denunciados pela lavagem de recursos desviados da Petrobras por doações
oficias ao Partido dos Trabalhadores – PT e repasses à Editora Gráfica Atitude.
60 Na ação penal nº 5045241-84.2015.404.7000 foi denunciada a lavagem de ativos na reforma de
imóveis de JOSÉ DIRCEU; enquanto que na ação penal nº 5037093-84.2015.404.7000, foi
denunciada a lavagem pela aquisição de obras de arte e imóveis, como forma de pagamento de
vantagens indevidas a RENATO DUQUE.
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públicos (políticos e diretores e gerentes da estatal) e particulares (operadores financeiros e
terceiros), mediante sucessivas operações de lavagem do dinheiro.
Compunham a associação, pois, os seguintes estratos:
A) Núcleo empresarial: constituído por acionistas e altos executivos das maiores
empreiteiras do país, os quais interessados em maximizar tanto quanto possível seus lucros
nos bilionários certames e contratos de grandes obras conduzidas pela PETROBRAS,
formavam um grande e poderoso cartel, autodenominado “CLUBE”, do qual participaram
OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORRÊA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES
JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e
GALVÃO ENGENHARIA.
B) Núcleo administrativo: integrado por diretores e gerentes da PETROBRAS que,
mantidos em seus cargos mediante o apoio dos integrantes do núcleo político, recebiam
propinas das empreiteiras contratadas pela estatal. Tais funcionários recebiam, em favor
próprio e dos demais integrantes do esquema, valores provenientes de contratos firmados
pela PETROBRAS com as empresas integrantes do primeiro núcleo. Em contrapartida,
valendo-se de seus altos cargos, não só não turbavam o funcionamento do cartel das
empreiteiras, como garantiam que aquelas que se sagravam vencedoras nas licitações
tivessem tratamento favorecido na celebração e execução dos contratos. O valor da propina
era, em média, de 1% do valor dos contratos e seus aditivos no caso da Diretoria de
Abastecimento da estatal, sendo dividido entre integrantes dessa Diretoria, operadores
financeiros e também políticos do Partido Progressista (PP), no início, e, após, também do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Já no caso da Diretoria de Serviços, o
valor da propina girava, em regra, em torno de 1% a 2% do valor dos contratos e seus
aditivos, sendo também dividido entre integrantes dessa Diretoria, operadores financeiros e
políticos do Partido dos Trabalhadores (PT). Nos contratos e aditivos da Diretoria
Internacional, a propina também era dividida de modo semelhante, entre os seus integrantes,
operadores financeiros e políticos do PMDB.
C) Núcleo político: composto por políticos com mandato ou agentes próximos ao
poder político que davam sustentação política para a nomeação e permanência nos cargos
que ocupavam os integrantes do núcleo administrativo. Recebiam, em contrapartida, uma
parte dos valores indevidos pagos pelo núcleo empresarial em decorrência dos contratos
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firmados com a PETROBRAS. Os valores de propina destinados ao núcleo político do
esquema tinham como destinatários tanto os agentes pessoas físicas como os próprios
partidos políticos.
D) Núcleo financeiro: capitaneado por operadores financeiros que entravam em
cena para garantir a ocultação e a dissimulação dos valores envolvidos no esquema
criminoso. Seus integrantes eram responsáveis por intermediar o pagamento da propina e
estruturar, normalmente com o uso de empresas – muitas vezes de fachada – uma grande
rede de lavagem dos valores ilícitos, distribuindo-o aos destinatários finais. Ao longo da
investigação foram identificados diversos subnúcleos financeiros, cada qual comandado por
um operador diferente, que prestavam serviços personalizados de lavagem de capitais a
empreiteira(s), agentes políticos e públicos da PETROBRAS.
Em suma, já foi reconhecida a prática de crimes de cartel, corrupção, lavagem de
dinheiro e associação criminosa, pelos representantes das empreiteiras que participaram de
todo o esquema, o que é o caso de DARIO GALVÃO da GALVÃO ENGENHARIA.
Tais crimes geraram recursos ilícitos em favor destas empreiteiras, os quais, em parte,
foram canalizados no pagamento de propina a GIM ARGELLO, com submissão a condutas
de ocultação e dissimulação de origem e natureza criminosa.

V.1.2: Corrupção ativa e passiva
Consoante narrado no tópico IV, a corrupção imputada nesta denúncia gerou
recursos ilícitos para GIM ARGELLO, portanto, valores com origem criminosa. Todavia, para
dar aparência de legalidade a esses recursos ilícitos, foram adotadas condutas para ocultação
de dissimulação de origem e natureza criminosa de tais valores.

V.2: LAVAGEM DE CAPITAIS ENVOLVENDO A GALVÃO ENGENHARIA:
Consumados os delitos antecedentes especificados nos itens IV e V.1, entre os dias
nos dias 16 de julho de 2014 e 22 de agosto de 2014, o denunciado GIM ARGELLO, em
conjunto com

DARIO GALVÃO, de modo consciente e voluntário, e em unidade de
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desígnios, ocultou e dissimulou a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação
e a propriedade de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio 5 (cinco)
repasses travestidos de doações oficiais para o PSL (Partido Socialismo e Liberdade), PEN
(Partido Ecológico Nacional) e PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) com a posterior
emissão de 5 (cinco) recibos eleitorais 61 e registros junto a Justiça Eleitoral 62, tudo com
intuito de dar aparência lícita à propina e reinserir os valores na economia formal. (FATO 02).
Após aceitar os valores oriundos dos crimes antecedentes oferecidos por DARIO
GALVÃO, o denunciado GIM ARGELLO informou que os pagamentos destinados evitar a
convocação do empresário para depor no Congresso Nacional deveriam ser efetuados por
meio de doações oficiais aos PSL (Partido Socialismo e Liberdade), PEN (Partido Ecológico
Nacional) e PT do B (Partido Trabalhista do Brasil) com a posterior emissão de recibos
eleitorais e registros junto a Justiça Eleitoral, tudo com o objetivo de dissimular e ocultar a
origem criminosa dos valores dos crimes antecedentes e reinseri-los na economia formal, em
benefício de atos das campanhas de GIM ARGELLO nas eleições de 2014.
GIM ARGELLO tinha também o intuito de distanciar-se fisicamente dos valores, de
modo que os valores objeto da dissimulação, sequer foram transferidos em favor do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB)63 do qual era filiado ou para a pessoa do próprio GIM ARGELLO,
tudo com o intuito de dificultar a identificação de sua origem criminosa e da aparência lícita
aos repasses.
Foi assim que DARIO GALVÃO e GIM ARGELLO, coordenados entre si e cientes do
caráter ilícito de suas condutas, nos dias 16 de julho de 2014, 21 de agosto de 2014 e 22 de
agosto de 2014, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, localização, disposição
movimentação e propriedade de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), por meio
de 5 (cinco) repasses, para as seguintes agremiações partidárias: 64
a) R$ 150.000,00, em 16/07/2014, para o Partido Social Liberal;
61 ANEXO 15, fls. 2-6.
62 Informações extraídas do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) do Tribunal Superior
Eleitoral. Disponível em:
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.action ANEXO70
63 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.
64 ANEXO15
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b) R$ 500.00,00, em 16/07/2014, para o Partido Ecológico Nacional;
c) R$ 150.00,00, em 16/07/2014, para o Partido Trabalhista do Brasil;
d) R$ 550.000,00, em 21/08/2014, para o Partido Ecológico Nacional;
e) R$ 250.000,00, em 22/08/2014, para o Partido Trabalhista do Brasil.
Os pagamentos às agremiações partidárias foram operacionalizados por JOSÉ
UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ que era o responsável na GALVÃO ENGENHARIA por
controlar os pagamentos indevidos e doações eleitorais. 65
A partir de tais pagamentos e para formalizar ocultação de dissimulação dos valores,
dando a falsa impressão de que de doação eleitoral se tratava, e não de recebimento de
valores oriundos dos crimes antecedentes, foram emitidos 5 (cinco) recibos eleitorais
correspondentes às transferências efetuadas às agremiações Partido Trabalhista do Brasil,
Partido Ecológico Nacional e Partido Social Liberal 66:

1) Recibo Eleitoral P70000397012DF000001, no valor de R$ 150.000,00, de 16/07/2014 em
favor do PT do B;
2) Recibo Eleitoral P70000397012DF000004, no valor de R$ 250.000,00, de 22/08/2014 em
favor do PT do B;
3) Recibo Eleitoral P17000397012DF000001, no valor de R$ 150.000,00, de 16/07/2014, em
favor do PSL;
4) Recibo Eleitoral P51000397012DF000001, no valor de 500.000,00, de 17/07/2014, em favor
do PEN;
5) Recibo Eleitoral P51000397012DF000004, no valor de R$ 550.000,00, de 21/08/14, em
favor do PEN;
Além das emissões dos recibos eleitorais, também para a concretização da
dissimulação da origem e natureza criminosa dos valores, tais transferências foram objeto de
declaração à Justiça Eleitoral como se de doação eleitoral se tratassem, escondendo, desta

65 ANEXO35_Depoimento prestado por JOSÉ UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ, no âmbito do
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.000.003044/2018-02 e ANEXO15_Docs Dario Galvão
66 ANEXO 15, fls. 2-6.
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forma, o real motivo das transações e permitindo-se, em consequência, a utilização dos
valores com origem criminosa na atividade econômica.67
Relevante destacar que o Partido Trabalhista do Brasil, o Partido Ecológico Nacional e
o Partido Social Liberal registraram no TRE, no dia 02 de julho de 2014, em ata de convenção
conjunta, apoio expresso a GIM ARGELLO na campanha de reeleição de 2014. 68 Assim, os
valores oriundos dos crimes antecedentes, a partir de apoio expresso dos partidos Social
Liberal, Ecológico Nacional e Trabalhista do Brasil a GIM ARGELLO, foram reinseridos na
economia em favor do então parlamentar, a partir de atos da campanha em seu benefício,
tais como exposição política, pagamentos de material de campanha, programas de TV e
cabos eleitorais pelas referidas agremiações.
Assim, agindo dolosamente, GIM ARGELLO, incorreu na prática do delito do artigo 1º,
e §2º, inciso I da Lei 9613/98 por 5 (cinco) vezes. (FATO 02)

VI – CAPITULAÇÃO:
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia a Vossa Excelência:
FATO 01 - CORRUPÇÃO PASSIVA: NÚCLEO GALVÃO ENGENHARIA:
GIM ARGELLO como incurso, por 1 (uma) vez, na prática do delito previsto no art.
317, §1º, combinado com o art. 29, todos do Código Penal;
FATO 02 - LAVAGEM DE CAPITAIS ENVOLVENDO A GALVÃO ENGENHARIA:
GIM ARGELLO como incurso nas sanções do delito do artigo 1º e §2º, inciso I da Lei
9613/98, por 5 (cinco) vezes, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código
Penal.
VIII. REQUERIMENTOS FINAIS
Em razão da promoção da presente ação penal, requer-se a Vossa Excelência:
a) a distribuição por dependência aos autos nº 5047925-79.2015.4.04.7000 (inquérito
67 Informações extraídas do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) do Tribunal Superior
Eleitoral. Disponível em:
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.action ANEXO70
68 ANEXO14
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policial), n° 5012298-77.2016.4.04.7000 (busca e apreensão criminal), com a juntada dos
documentos em anexo.
b) o recebimento e processamento da denúncia, com a citação dos DENUNCIADOS
para o devido processo penal e oitiva das testemunhas abaixo arroladas;
c) confirmadas as imputações, as condenações dos DENUNCIADOS;
d) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do seu
equivalente, no valor total de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais),
correspondente ao total dos valores pagos por intermédio de condutas para ocultação e
dissimulação da origem e natureza criminosas; e
e) sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, também se requer 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$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), correspondente ao
dobro dos valores totais de propina solicitada;
f) Sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, bem como a prova emprestada em
relação as testemunhas já ouvidas nos autos de ação penal nº 5022179-78.2016.4.04.7000,
abaixo indicadas.

Curitiba, 16 de julho de 2018

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República

Januário Paludo

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

Orlando Martello

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Procurador da República
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Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Julio Carlos Motta Noronha

Procuradora da República

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora da República

Procuradora Regional da República
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ROL DE TESTEMUNHAS

1. DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO, colaborador, brasileiro, casado, inscrito no CPF
nº 190.175.453-72, residente na Rua Canário, nº 80, apto 151F, Moema, São Paulo/SP,
CEP 04521-000;
2. FABIO PAIÃO CORREIA DE SOUSA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no
CPF 691.670.521-34, residente na Quadra 28, CS 04, Jardim Botânico, Condomínio
Ville de Montagne, Brasília-DF, CEP 71.680-357;
3. JOSÉ UBIRATAN FERREIRA DE QUEIROZ, colaborador, brasileiro, casado, inscrito no
CPF nº 231.473.693-15, residente na Rua Laplace, nº 44, apto 142-b, Brooklin Novo,
São Paulo/SP, CEP 04622-000;
4. RICARDO RIBEIRO PESSOA, colaborador, brasileiro, inscrito no CPF nº 063.870.39568, residente na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 872, apto 141, Jardins São
Paulo, São Paulo-SP69;
5. MARIA DE FÁTIMA LIMA BARRETO FALCÃO, brasileira, inscrita no CPF nº
703.545.458-68, residente na Rua Doutor Lino de Moraes Leme, nº 266, apto 51, Vila
Paulista, São Paulo-SP, CEP 04360-000;
Em relação às testemunhas abaixo, o MPF requer sejam emprestados os depoimentos
colhidos nos autos 5022179-78.2016.4.04.7000 em contraditório com o denunciado GIM
ARGELLO, já colacionados como anexos da presente denúncia, por meio das transcrições.
Nesse sentido, requer seja determinado também o traslado dos vídeos dos depoimentos aos
autos desta denúncia:
6. GUSTAVO XAVIER BARRETO, brasileiro, inscrito no CPF n° 334.066.931-72, residente
no SMDB, conj. 10, lote 3, casa C, Brasília-DF;70
7. FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, colaborador, brasileiro, inscrito no CPF n°
470.991.276-91, residente na Rua Rio de Janeiro, nº 2573, apto 301, Lourdes, CEP
30160042, Belo Horizonte-MG;71
8. JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, brasileiro, inscrito no CPF n° 157.512.289-87, residente na
Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1478, APTO 501, bairro Centro, CEP
69 Acordo de colaboração e decisão de homologação pelo e. Supremo Tribunal Federal – ANEXOS 36
e 37
70 ANEXO40_Depoimento prestado por Gustavo Xavier Barreto nos autos 5022179-78.2016.4.04.7000.
71 ANEXO41_Depoimento prestado por Flávio Gomes Machado nos autos 5022179-78.2016.4.04.7000
e ANEXO42_Acordo de colaboração de Flávio Gomes Machado; ANEXO71_Decisão homologação
acordo;
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88015-701, Florianópolis/SC.72
9. GERSON DE MELO ALMADA, brasileiro, inscrito no CPF nº 673.907.068-72, residente
na Rua Desembargador Amorim Lima, n° 250,apto. 81, Morumbi, São Paulo/SP, CEP
05613-030;73
10. JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, colaborador, brasileiro, inscrito no CPF nº
416.165.708-06, residente na Rua Dr. Oscar de Almeida, 40, Fazenda Morumbi, São
Paulo/SP, CEP 05656-000;74
11. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, colaborador, brasileiro, inscrito no CPF nº
129.364.566-49, residente na Rua Afonso Braz, nº 115, apto 91, Vila Nova Conceição,
CEP 04511010, São Paulo-SP;75
12. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, colaborador, brasileiro, nascido em
04/12/1952, filho de Angelina Ribeiro de Mendonça, inscrito no CPF/MF sob n°
695.037.708-82, com residência na Rua Cardeal Arcoverde, 1749, apartamento 68,
Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05407-002;76

72 ANEXO43_Depoimento prestado por José Antunes Sobrinho nos autos 5022179-78.2016.4.04.7000.
73 ANEXO44_Depoimento prestado por Gerson de Mello Almada nos autos 502217978.2016.4.04.7000;
74 ANEXOS 46 e 48_Acordo de colaboração e decisão de homologação pelo e. STF de JULIO
CAMARGO; ANEXO45_Depoimento prestado por JULIO CAMARGO nos autos 502217978.2016.4.04.7000;
75 ANEXO49_Acordo de colaboração de Otávio Marques de Azevedo; ANEXO45_Depoimento
prestado por OTAVIO AZEVEDO nos autos 5022179-78.2016.4.04.7000; ANEXO71_Decisão
homologação acordo;
76 ANEXOS 47 e 48_Acordo de colaboração e decisão de homologação pelo e. STF de AUGUSTO
MENDONÇA; ANEXO45_Depoimento prestado por AUGUSTO MENDONÇA nos autos 502217978.2016.4.04.7000;
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Ministério Público Federal
P ROCURADORIA

DA

R EPÚBLICA

NO

P ARANÁ

F O R Ç A T A R E F A “O P E R AÇ Ã O L A V A J A T O ”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE
CURITIBA/PR

Distribuição por dependência aos Autos nº 5052459-95.2017.4.04.7000 (inquérito policial),,
5043865-92.2017.4.04.7000 (busca e apreensão criminal).

Classificação no e-Proc: Sem sigilo
Classificação no ÚNICO: Normal

1 – O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em separado em desfavor
de JORGE AFONSO ARGELLO (GIM ARGELLO), com anexos que a integram para os devidos
fins, os quais podem ser assim sintetizados:
TABELA DE ANEXOS
ANEXO2

Denúncia e sentença autos 5022179-78.2016.4.04.7000 (AP GIM ARGELLO)

ANEXO3

Requerimento nº 302-2014 Senado instauração da CPI

ANEXO4

Interrogatório Paulo Roberto Costa nos autos 5026212-82.2014.4.04.7000

ANEXO5

Requerimento nº 2-2014 - CPMI

ANEXO6

Decisão no Mandado de Segurança 32.885 e. Supremo Tribunal Federal

ANEXO7

Termo de declaração complementar JULIO CAMARGO

ANEXO8

Ata da 16ª Reunião da CPMI da PETROBRAS

ANEXO9

Relatório de Informação nº 95/2018 ASSPA-PRPR MPF (celulares LEO PINHEIRO)

ANEXO10

Relatório de Informação nº 88/2018 ASSPA-PRPR MPF (ligações DARIO e RICARDO
PESSOA)

ANEXO11

Agenda entregue por RICARDO PESSOA, no âmbito do acordo de colaboração

ANEXO12

Termo de depoimento de RICARDO PESSOA de 14/06/2018

ANEXO13

Termo de depoimento nº 9 de DARIO GALVÃO – documento cujo conteúdo possui
caráter sigiloso.

ANEXO14

Ata conjunta dos Partidos PSL/PEN e PHS/PT do B

ANEXO15

Documentos entregues por DARIO DE QUEIROZ GALVÃO (recibos de doações
eleitorais e e-mails) – documento cujo conteúdo possui caráter sigiloso.

ANEXO16

Ata termo de depoimento de FABIO PAIÃO de 14/06/2018

ANEXO17

Planilha contratos GALVÃO_Petrobras

ANEXO18

Requerimento nº 094/2014 CPI Senado – Galvão Engenharia
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ANEXO19

Requerimento nº 072/2014 CPMI – Galvão Engenharia

ANEXO20

Requerimento nº 347/2014 CPMI – Galvão Engenharia

ANEXO21

Requerimento nº 358/2014 CPMI – Galvão Engenharia

ANEXO22

Requerimento nº 364/2014 CPMI – Galvão Engenharia

ANEXO23

Requerimento nº 870/2014 CPMI – Galvão Engenharia

ANEXO24

Denúncia Galvão Engenharia autos 5083360-51.2014

ANEXO25

Sentença Galvão Engenharia autos 5083360-51.2014

ANEXO26

Documentos apresentados pelo colaborador AUGUSTO MENDONÇA

ANEXO27

Documentos apresentados pelo colaborador AUGUSTO MENDONÇA

ANEXO28

Documentação apreendida na sede da ENGEVIX – 5073475-13.2014

ANEXO29

Termo de depoimento nº 1 de Augusto Mendonça

ANEXO30

Relatório de Informação nº 110/2016 ASSPA/PRPR-MPF – ligações GIM ARGELLO

ANEXO31

Interrogatório JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO – AP 5022179-78.2016

ANEXO32

Termo de depoimento nº 20 de Claudio Melo Filho

ANEXO33

Termo de depoimento nº 13 de Marcio Faria

ANEXO34

Termo de depoimento nº 5 de Rogério Santos de Araújo

ANEXO35

Termo de depoimento de José Ubiratan Ferreira de Queiroz

ANEXO36

Acordo de Colaboração Premiada de RICARDO PESSOA

ANEXO37

Homologação acordo de RICARDO PESSOA

ANEXO38

Acordo e homologação do acordo de MARCIO FARIA – documento cujo conteúdo
possui caráter sigiloso.

ANEXO39

Acordo e homologação do acordo de ROGERIO ARAÚJO – documento cujo conteúdo
possui caráter sigiloso.

ANEXO40

Depoimento prestado por Gustavo Xavier Barreto nos autos 5022179-78.2016

ANEXO41

Depoimento prestado por Flavio Gomes Machado nos autos 5022179-78.2016

ANEXO42

Acordo de colaboração premiada de FLAVIO GOMES MACHADO

ANEXO43

Depoimento prestado por José Antunes Sobrinho nos autos 5022179-78.2016

ANEXO44

Depoimento prestado por Gerson de Mello Almada nos autos 5022179-78.2016

ANEXO45

Depoimento prestado por Otávio Azevedo, Augusto Mendonça e Julio Camargo nos
autos 5022179-78.2016

ANEXO46

Termo de colaboração de JULIO CAMARGO

ANEXO47

Termo de colaboração de AUGUSTO RIBEIRO

ANEXO48

Homologação acordo de colaboração premiada Augusto Mendonça e Julio Camargo

ANEXO49

Acordo de OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO

ANEXO50

Contrato 0800.0060661.10.2 e aditivos

ANEXO51

Contrato 0800.0062504.10.2 e aditivos – parte 1
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ANEXO52

Contrato 0800.0062504.10.2 e aditivos – parte 2

ANEXO53

Contrato 0800.0062504.10.2 e aditivos – parte 3

ANEXO54

Contrato 0800.003269.07.2 e aditivos – parte 1

ANEXO55

Contrato 0800.003269.07.2 e aditivos – parte 2

ANEXO56

Contrato 0800.0060702.10.2 e aditivos – parte 1

ANEXO57

Contrato 0800.0060702.10.2 e aditivos – parte 2

ANEXO58

Contrato 0800.0060702.10.2 e aditivos – parte 3

ANEXO59

Contrato 0800.0060702.10.2 e aditivos – parte 4

ANEXO60

Contrato 0800.0045222.08.2 e aditivos – parte 1

ANEXO61

Contrato 0800.0045222.08.2 e aditivos – parte 2

ANEXO62

Contrato 0800.0045222.08.2 e aditivos – parte 3

ANEXO63

Contrato 0800.0049738.09.2 e anexos – parte 1

ANEXO64

Contrato 0800.0049738.09.2 e anexos – parte 2

ANEXO65

Contrato 0800.0087262.13.2 - 8500.0000080.10-2 e aditivos - parte 1

ANEXO66

Contrato 0800.0087262.13.2 - 8500.0000080.10-2 e aditivos - parte 2

ANEXO67

Contrato 0800.0087262.13.2 - 8500.0000080.10-2 e aditivos - parte 3

ANEXO68

Contrato 0800.0087262.13.2 - 8500.0000080.10-2 e aditivos - parte 1

ANEXO69

Contrato_ 8500.0000190.13.2

ANEXO70

Informações TSE doações eleitorais 2014

ANEXO71

Decisão de homologação acordo ÓTAVIO AZEVEDO e FLAVIO MACHADO - STF

2 – A testemunha DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO celebrou acordo de
colaboração premiada com o Ministério Público Federal, homologado perante o e. Supremo
Tribunal Federal.
A Suprema Corte encaminhou alguns termos prestados pelo colaborador a esse juízo,
nos autos sigilosos 5018500-02.2018.4.04.7000. Nos citados autos, esse i. juízo oficiou ao Min.
Edson Fachin, solicitando o envio de cópia do acordo e decisão de homologação de Dario Galvão;
Assim, o MPF requer, tão logo esse i. juízo receba tais documentos, realize o traslado
aos presentes autos.
Além disso, observa-se que as Cláusulas 4ª, I e 5ª do acordo de colaboração
premiada preveem que ao colaborador será aplicada a pena máxima de 20 (vinte) anos de
reclusão e, atingido esse patamar, o MPF proporá a suspensão de ações penais em desfavor do
colaborador:
Cláusula 4°. Considerando os antecedentes e as condições pessoais do COLABORADOR,
a quantidade, a gravidade e o período dos ilícitos por ele praticados, os benefícios por
ele auferidos com tais práticas ilícitas, a repercussão social e econômica dos fatos, a
utilidade da colaboração no esclarecimento dos fatos, no ressarcimento dos danos, na
expansão das investigações, considerando, por fim, as provas de corroboração
fornecidas pelo COLABORADOR em decorrência desta avença, uma vez cumpridas
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integralmente as condições impostas neste acordo e desde que efetivamente sejam
obtidos os resultados previstos nos incisos I, II, III e IV, do art. 4°, da Lei n° 12.850/2013,
o MPF proporá, nos feitos já objeto de investigação e nas ações penais em curso, bem
como, naqueles que serão instaurados em decorrência dos fatos revelados por
intermédio da presente colaboração, em substituição aos regimes de que trata o art. 34
e 35 do Código Penal e arts. 87 a 95 e 112, c.c. art. 146-13, III e IV, e art. 146-13, III e
IV, da Lei de Execuções penais, as seguintes condições, desde logo aceitas:

I. a condenação à pena unificada não inferior a 20 anos de reclusão nas ações penais,
já ajuizadas ou não, desde que os fatos ilícitos nelas versados estejam contidos nos
anexos.
(…)
Cláusula 5, Atingido o limite da pena previsto da inciso "I", da cláusula 4a, o MPF
proporá a suspensão de ações penais em desfavor do COLABORADOR, bem como, na
forma do art. 40, §3°, da Lei n°. 12.850/13 a suspensão dos respectivos prazos
prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos.
Pois bem.
O colaborador DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO foi condenado nos autos
5083360-51.2014.4.04.7000, a pena total de 20 anos e 06 meses de reclusão, majorada em sede
de apelação pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atingindo, portanto, o patamar
máximo previsto no acordo.
Em razão disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL suspende a propositura da
presente ação penal em face do colaborador, nos termos das Cláusulas 4ª e 5º do acordo de
colaboração premiada celebrado.

3 - Requer, ainda, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
a) seja disponibilizado, no interesse da defesa, acesso aos vídeos das colaborações
premiadas, cujo conteúdo não se encontra sob sigilo, dos colaboradores ora arrolados como
testemunhas;
b) sejam juntadas as Folhas de Antecedentes Criminais de todos os denunciados
constantes dos bancos de dados a que tem acesso a Justiça Federal;
c) seja deferido o depósito em Secretaria de mídia digital dos seguintes itens:
c.1) Cópia integral do Procedimento Investigatório Criminal relativo a esta denúncia;
c.2) Informações originais apresentadas pela PETROBRAS, em relação aos contratos
celebrados com a empresa GALVÃO ENGENHARIA;

Curitiba, 16 de julho de 2018.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República
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Januário Paludo
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República
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