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TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta ROBERTO GONÇALVES

Ao(s) 20 dia(s) do mês de novembro de 2015, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA 
RODRIGUES, Delegada de Polícia Federal, 3ª Classe, matrícula nº 19.317, comigo, 
Escrivão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente ROBERTO 
GONÇALVES, sexo masculino, filho(a) de Joaquim Gonçalves Filho e Izabel 
Gonçalves, nascido(a) aos 11/02/1955, natural de Belo Horizonte/MG, CPF 
759.408.508-63. Inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na 
presença de seu(sua, s) advogado(a, s) JAMES WALKER NEVES CORREA JUNIOR, 
inscrito na OAB/RJ sob n° 79016. Cientificado da garantia constitucional de 
permanecer em silêncio, RESPONDEU: QUE entrou na PETROBRAS em 1980 
como engenheiro de equipamentos; QUE trabalhou essencialmente na área de 
projetos e desenvolveu diversos trabalhos no Exterior; QUE em 2003 assumiu a 
Gerência de Suporte Técnico, tendo ficado no cargo até 2009; QUE em 2009 foi 
convidado a assumir uma Gerência-Executiva na Área Internacional (Desenvolvimento 
de Novos Negócios), convidado pelo então diretor JORGE LUIZ ZELADA, e então em 
2011 foi convidado pelo então Diretor de Serviços RENATO DUQUE para a 
Gerência-Executiva de Engenharia, tendo em vista a aposentadoria de PEDRO 
BARUSCO; QUE com relação à auditoria do COMPERJ, afirma que apenas tomou 
ciência das irregularidades que lhe foram imputadas recentemente, por terem sido 
veiculadas na Representação Criminal; QUE acredita que não foi lhe dada chance de 
se defender do quanto foi concluído pela Comissão de Apuração Interna; QUE quando 
assumiu a Gerência-Executiva de Engenharia, o projeto do COMPERJ já estava em 
andamento; QUE perguntado sobre as irregularidades indicadas pela Comissão de 
Apuração de Interna da PETROBRAS com relação à contratação direta do Consórcio 
TUC, afirma que não se inteirou integralmente delas, mas que não sabe informar por 
que razão a Comissão chegou a conclusão de que se tratou de contratação que não 
observou os ditames legais; QUE afirma que não cabia ao DECLARANTE decidir pela 
contratação direta ou não; QUE perguntado se solicitou autorização para que o 
contrato referente ao Consórcio TUC (Central de Utilidades) fosse feito de forma 
direta, afirma que era a praxe que tais solicitações partissem dos executivos da sua 
área (Engenharia) e da Área de Abastecimento, e que de fato realizou o pedido de 
autorização porque o Consórcio TUC já vinha negociando com a PETROBRAS desde 
2008, e entendia que a contratação direta seria a medida mais adequada dado o lapso 
de tempo já transcorrido; QUE o pedido de autorização foi apresentado pela equipe da 
Engenharia e do Abastecimento à Diretoria, a qual teria concordado com a sugestão 
formulada; QUE com relação à SETE BRASIL, nunca trabalhou na empresa, mas no 
período aproximado de 2008-2009 o declarante desenvolveu projetos relacionados à 
especificação técnica necessárias para navios sonda a serem utilizados pela 
PETROBRAS, trabalho que posteriormente subsidiou as escolhas da PETROBRAS 
para a contratação de plataformas; QUE a SETE BRASIL foi constituída diante da 



necessidade que se apurou que a PETROBRAS tinha para contratação de navios 
sondas; QUE perguntado se recebeu vantagem indevida no exercício de sua 
função/cargo na PETROBRAS, afirma que não; QUE perguntado se, durante seu 
período na PETROBRAS, auferiu outra renda que não fosse seu salário, afirma que 
não; QUE perguntado se mantém ou manteve contas no Exterior, afirma que apenas 
as manteve no período em que trabalhou no Exterior (China, Coréia do Sul e EUA); 
QUE apenas as abriu para receber as verbas que recebia da PETROBRAS, e que 
assim que foi deslocado de tais locais fechou as contas; QUE na China manteve conta 
no Bank of China, na Coréia do Sul manteve conta no Korea Exchange Bank e nos 
EUA não se recorda a instituição financeira; QUE todas as referidas contas foram 
abertas em seu nome próprio; QUE acredita que tenha declarado a existência de 
recursos no Exterior à época dos fatos (96/97); QUE nunca utilizou contas de terceiros 
(pessoas físicas ou jurídicas) para receber ou enviar recursos no Exterior; QUE nunca 
movimentou, recebeu ou enviou recursos em conta sediada no banco suíço PICTET, 
em nome de WESTCROSS INVESTMENTS; QUE perguntado se conhece MARIO 
GOES, afirma que o conheceu em 2007/2008, por conta de sua atuação na área de 
engenharia naval; QUE GOES era representante de empresas que atuavam nessa 
área; QUE encontrou GOES em diversas ocasiões desde o momento que o conheceu, 
tendo inclusive conhecido sua família e tendo estado em sua residência em São 
Conrado; QUE igualmente manteve contatos telefônicos com MARIO GOES; QUE 
perguntado por que MARIO GOES, pessoa com quem o declarante manteve certa 
proximidade, inclusive tendo estado em sua casa em uma ocasião e conhecendo sua 
família, afirmou em acordo de colaboração premiada que efetuou pagamentos ao 
DECLARANTE no exterior, como contrapartida (propina) por contratos celebrados no 
âmbito da PETROBRAS (Consórcio TUC), afirma que não sabe explicar por que isso 
ocorreu; QUE perguntado sobre RICARDO PESSOA, afirma que o conheceu no seu 
ambiente de trabalho, haja vista que frequentemente tinha contato com as 
fornecedoras da PETROBRAS, incluindo a UTC; QUE encontrou RICARDO PESSOA 
em algumas ocasiões na PETROBRAS, mas que se recorda que encontrou com 
RICARDO PESSOA fora da PETROBRAS em 2013, uma ocasião na sede da UTC no 
Rio de Janeiro, a convite de RICARDO, e outra em um bar na Rua da Assembleia, 
também a convite de RICARDO; QUE em 2013, já não era mais Gerente-Executivo de 
Engenharia e achou que não seria inapropriado encontrar-se com um fornecedor da 
PETROBRAS em um bar ou na sede da empresa; QUE perguntado se o encontro no 
bar com RICARDO PESSOA foi a única ocasião em que se encontrou com um 
proprietário de empreiteira, afirma que sim; QUE perguntado se acredita ser 
apropriado ter encontrado RICARDO PESSOA, presidente da UTC, em um bar, afirma 
que o fez porque RICARDO lhe telefonou no seu escritório, dizendo que queria 
encontrar o DECLARANTE e sugerindo que se encontrassem no caminho dele para 
casa, em Niterói/RJ; QUE perguntado o assunto que foi abordado no encontro no bar, 
afirma que foram faladas amenidades, e que se RICARDO PESSOA pretendia iniciar 
algum outro assunto não o fez; QUE perguntado se era usual que presidentes de 
empreiteiras lhe telefonassem convidando para um café para falar de amenidades, 
afirma que não, e que estranhou inclusive o convite, mas que compareceu de qualquer 



forma; QUE perguntado se recebeu qualquer pagamento por ocasião das visitas à 
UTC e no bar, afirma que não; QUE perguntado sobre ROGÉRIO ARAÚJO, executivo 
da ODEBRECHT, afirma que mantinha contato profissional com ele, já que ele 
frequentemente ia até a PETROBRAS para tratar de assuntos relacionados a sua 
empresa; QUE posteriormente, por volta de 2013, também manteve encontros com 
ROGÉRIO na LOGUM, coligada da PETROBRAS na qual a ODEBRECHT integra; 
QUE nega que ROGÉRIO tenha alguma vez lhe cedido contas no Exterior para a 
movimentação de recursos; QUE perguntado sobre algumas anotações escritas em 
caderno apreendido com o DECLARANTE, afirmou o seguinte: com relação à 
anotação "moving to north", afirma que retrata planos do DECLARANTE de se mudar 
para Roraima (Norte), estado natal de sua esposa; QUE as anotações abaixo se 
referem a contas bancárias mantidas na CEF (do declarante) e no Santander, as 
últimas duas de titularidade da sua esposa e filha, respectivamente; QUE as siglas 
"side" e "bel" referem-se à proximidade da agência do Santander da sua residência e 
ao nome de sua filha, IZABEL; QUE sua filha é casada e mora com seu marido; QUE 
perguntado se iria utilizar o dinheiro de sua filha casada para mudar-se para Roraima, 
afirma que foi apenas uma possibilidade aventada; QUE na verdade não pretendia se 
mudar, mas sim comprar algum terreno ou imóvel em Roraima, mas que nada foi 
concretizado até o momento; QUE portanto o termo "moving to" não foi utilizado como 
referência a mudança; QUE perguntado se dispõe de documentação que comprove as 
contas CEF e Santander de sua esposa e filha, afirma que irá apresentá-las em sede 
policial; QUE com relação a anotações como "VLCC - não aceitei", afirma que se 
tratou de anotação para sua defesa; QUE perguntado sobre o que foi oferecido e não 
aceito, afirma que nada foi oferecido nem aceito; QUE perguntado sobre anotações 
com a sigla TUC e com um cheque do lado, afirma que foram assuntos que já teriam 
sido tratados com a sua defesa; QUE, em resumo, todas as anotações constantes 
daquela folha seriam tópicos que teriam sido discutidos com sua defesa; QUE 
perguntado sobre a existência de relacionamento com a ADVALOR CORRETORA, 
afirma que aplicou em ações na corretora, aproximadamente em 2012; QUE até hoje 
mantém investimentos nessa corretora, no total de R$ 100.000,00 atualmente, em 
uma carteira com três ou quatro ações, que não sabe declinar agora quais são; QUE 
não se recorda quem lhe indicou a corretora; QUE sempre movimentou por telefone 
com a corretora, com funcionário que não sabe identificar; QUE perguntado se 
conhece MIGUEL, da ADVALOR, afirma que o conheceu no momento que abriu a sua 
conta de investimento na ADVALOR; QUE perguntado se já utilizou a ADVALOR para 
envio e recebimento de recursos no Exterior, afirma que não; QUE perguntado se já 
utilizou os serviços da ADVALOR para serviços de dolar cabo, afirma que não. Nada 
mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que fosse encerrado o 
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado.

AUTORIDADE   :.........................................................................



DECLARANTE  :.........................................................................
            ROBERTO GONÇALVES

ADVOGADO(A)      :.....................................................................


