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O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  nos autos acima identificados, 

vem se manifestar em face da decisão inserta no evento 159, nos seguintes termos:

1. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado 

pela defesa de PAULO ROBERTO DALMAZZO (evento 130). Em suma, limita-se a afir-

mar que o executivo teria se desligado do quadro da empresa Jaraguá Equipamentos 

Industriais  ainda em 2014,  não permanecendo o risco de reiteração delitiva atual. 

Ademais, informa que os depósitos da empresa nas contas da MO Consultoria e Lau-

dos Estatísticos Ltda., controladas por ALBERTO YOUSSEF e relacionada ao repasse de 

vantagens indevidas ligadas ao esquema da Petrobras, ocorreram em 2011, muito an-

tes da data de seu ingresso na Jaraguá, em outubro de 2013. Junta documentos com-

probatórios.

Considerando que sobrevieram aos autos dados até então desconhe-

cidos acerca da pessoa de PAULO ROBERTO DALMAZZO relacionados aos fatos ense-

jadores da decretação da medida cautelar ora impugnada, foi o MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL instado, por este juízo, a se manifestar (evento 159).

É o relato.
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2. Por ocasião da manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL fa-

voravelmente à prisão preventiva de PAULO ROBERTO DALMAZZO (evento 6), consig-

nou-se a existência de diversos elementos de prova acerca de sua autoria. Dentre 

eles, destacam-se as declarações de PAULO ROBERTO COSTA (TC. 41 e 45), AUGUSTO 

DE MENDONÇA (T.C. 01) e MARCOS BERTI,  em que o investigado é indicado como 

um dos executivos da Andrade Gutierrez responsáveis por representá-la nas reuniões 

do Cartel.

Ainda, impende mencionar a indicação de PEDRO JOSÉ BARUSCO FI-

LHO acerca da tratativa de PAULO ROBERTO DALMAZZO e MARIO GOES em relação 

ao pagamento das vantagens indevidas (TC. 4 e TCComplementar 05), constando o 

nome do investigado em planilha de pagamentos de propinas fornecida pelo colabo-

rador. O Histórico de Conduta do CADE também o coloca como representante da 

empresa. Naquela oportunidade, ainda, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL qualificou o 

investigado como presidente da Jaraguá Equipamentos Industriais.

Em face de todos estes elementos de prova da materialidade e indíci-

os suficientes de autoria,  o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugnou pela decretação 

da medida de prisão preventiva de PAULO ROBERTO DALMAZZO, considerando pre-

sentes os fundamentos configuradores do periculum libertatis.

3.  A  prisão preventiva  foi  decretada por  este  juízo na decisão do 

evento 8, a qual considerou presentes os riscos à ordem pública, à investigação e à 

instrução criminal.

4. Tendo sido decretada para a garantia da ordem pública, da investi-

gação e da instrução processual, a revogação da prisão preventiva de PAULO ROBER-

TO DALMAZO somente se justificaria diante de alteração do quadro processual e fáti-

co que suprimisse todos estes fundamentos mencionados no decreto prisional, já que 

cada um deles é suficiente para por si só legitimar a segregação cautelar.



A defesa, porém, expõe alteração do quadro fático que, além de não 

suprimir os riscos à investigação e à instrução processual, é deveras frágil para elimi-

nar os riscos à ordem pública.

Nesse sentido, tem-se que, muito embora alegue a defesa que PAU-

LO ROBERTO DALMAZZO não mais  possui  vínculo  empregatício  com a JARAGUÁ 

EQUIPAMENTOS, é certo que o próprio PAULO ROBERTO DALMAZO reconheceu, em 

seu depoimento prestado na data de hoje perante a autoridade policial (evento 218, 

DECL2), que criou a empresa DALMAZZO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

EIRELLI para prestar serviços especificamente à JARAGUÁ, sendo seu endereço vincu-

lado ao desta empreiteira. 

Embora ainda obscura a relação da DALMAZZO CONSULTORIA com a 

JARAGUÁ, é provável que se trate simplesmente do artifício conhecido na jurispru-

dência trabalhista como “pejotização”, ou seja,  a contratação de serviços pessoais, 

exercido por pessoa física, realizada por meio de pessoa jurídica constituída especial-

mente para esse fim. Ou seja, ainda não se encontra devidamente esclarecido se o in-

vestigado realmente deixou de prestar serviços à JARAGUÁ. A obscuridade de tal re-

lação não permite que se afaste de imediato a configuração do risco à ordem pública. 

Ademais, permanecem incólumes os fundamentos apresentados no 

decreto prisional para caracterizar os riscos à investigação e à instrução processual.

5.  Assim, presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes 

de autoria e fundamentos configuradores do periculum libertatis, deve ser mantida a 

prisão preventiva de PAULO ROBERTO DALMAZZO.

Nestes termos,

Pede deferimento.



Curitiba, 29 de junho de 2015.
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