
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA  “OPERAÇÃO  LAVA  JATO”

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DE

CURITIBA/PR

Autos nº 5050502-30.2015.404.7000

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  nos autos acima identificados,

vem a presença de Vossa Excelência para, em atenção à representação veiculada pela

autoridade policial, dizer e requerer o que segue:

1.  Representa a autoridade policial  (evento 48) pela prorrogação do

prazo da prisão temporária de ROBERTO GONÇALVES.

2.  Em  apertada  síntese,  a  medida  cautelar  de  prisão  temporária

contra ROBERTO GONÇALVES foi requerida pela autoridade policial (evento 1), com

fulcro em declarações prestadas pelos colaboradores PEDRO BARUSCO, ex-Gerente

Executivo  da  PETROBRAS  substituído  pelo  representado,  e  RICARDO  PESSOA,

executivo do Grupo UTC.

PEDRO BARUSCO informou que foram pagas vantagens indevidas a

ROBERTO GONÇALVES em decorrência de contratos celebrados pela SETEBRASIL,

empresa subsidiária da PETROBRAS e também envolvida no esquema de corrupção

ora  investigado,  sendo  os  valores  indevidos  repartidos  entre  seus  diretores,

notadamente PEDRO BARUSCO e JOÃO CARLOS FERRAZ, e aqueles integrantes da

Diretoria de Serviços da PETROBRAS,  dentre os quais RENATO DUQUE e seu então

gerente  executivo  de  engenharia  ROBERTO  GONÇALVES  (evento  1,  ANEXO4  e

ANEXO5).
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RICARDO PESSOA, por sua vez, admitiu o pagamento de vantagens

indevidas a funcionários da PETROBRAS em decorrência da contratação do Consórcio

TUC pela empresa para realização da obra de Utilidades do COMPERJ. De acordo

com o colaborador, após o acerto PEDRO BARUSCO “convocou uma reunião com o

declarante e lhe avisou que Roberto Gonçalves,  sucessor  de Barusco na Gerência

Executiva  de  Engenharia,  iria  passar  a  receber  a  propina  em  seu  lugar;  que,  na

ocasião, Barusco estava de saída da Petrobrás, tendo posteriormente assumido cargo

na Sete Brasil; que o declarante então combinou com Gonçalvez que a entrega da

propina referente à Comperj seria paga em espécie, em locais a serem definidos;

(...)  qo declarante entregou dinheiro para Gonçalves por cerca de seis  vezes,

algumas em um bar (na rua da assembléia, quase em frente à Universidade Cândido

Mendes, no Rio de Janeiro/RJ) e outras na sede da UTC no Rio de Janeiro” (evento 1,

ANEXO6). 

O  Ministério  Público  Federal  manifestou-se  favoravelmente  à

decretação  da prisão  temporária,  não apenas  pelos  elementos  apresentados  pela

autoridade policial,  como também face à declarações e documentos apresentados

por MARIO GOES, segundo o qual ROBERTO GONÇALVES haveria recebido valores

indevidos em conta por ele controlada no Banco Pictet&CO, tendo os valores saído

de contra do operador em nome da offshore Mayana Trading.

Em decisão inserta  no evento  8,  este  juízo indeferiu  o  pedido de

prisão  temporária,  por  entender  não  estarem  presentes  elementos  suficientes.  A

autoridade  policial,  então,  apresentou  pedido  de  reconsideração,  face  a

comprovantes  de pagamento entregues  pelo  colaborador  MARIO GOES,  os  quais

corroboravam suas declarações acerca de pagamentos no exterior para  ROBERTO

GONÇALVES. O  ex-Gerente  Executivo  de  Engenharia,  segundo  demonstram  os

elementos, recebera elevados valores em conta titularizada pela  offshore  Westcross

Investments S.A, no banco Pictet&Co, provenientes da conta da empresa Mayana,

pertencente ao operador.

O  juízo,  então,  decretou  a  prisão  temporária  de  ROBERTO

GONÇALVES  em  sede  de  decisão  inserta  no  evento  23.  A  medida  cautelar  foi



cumprida em 16/11/2015, conforme informações constantes no evento 25.

Considerando-se  o  termo  final  do  prazo  da  medida  de  prisão

temporária, a autoridade policial pleiteou a prorrogação de seu prazo por mais 5 dias.

É o relatório.

2.  Conforme  se  depreende  da  manifestação  policial,  foram

apreendidas anotações significantes em poder do representado, as quais indicam a

remessa de valores para o exterior,  bem como o possível  recebimento de valores

indevidos,  como  “cheques”  ao  lado  de  anotação  “TUC”,  referência  ao  Consórcio

composto pela UTC que lhe pagou propina, “PICTE”,  provável referência ao banco

Pictet&CO, onde manteria conta no exterior, e “RP – in hands” possível alusão ao

recebimento de vantagens indevidas em espécie entregues por RICARDO PESSOA.

Quando  de  suas  declarações,  ROBERTO  GONÇALVES,  quanto  à

anotação “moving to north”, possível alusão à remessa de recursos para o exterior, de

acordo  com  laudo  policial,  afirmou  referir-se  à  compra  de  imóveis  em  Roraima,

através de empréstimos de valores pertencentes à sua filha,  fato este que não se

coloca como crível.

Ademais,  ROBERTO  GONÇALVES  assumiu  ter  mantido  encontros

com RICARDO PESSOA,  não  apresentando,  porém,  explicação  lógica  para  o  fato,

tendo,  inclusive,  ressaltado que tal  tipo de relacionamento não era comum entre

fornecedores e funcionários da PETROBRAS.

Nesta  seara,  é  de  se  destacar  conversa  de  e-mail  mantidas  pelo

investigado com o ex-executivo da ODEBRECHT ROGÉRIO ARAÚJO, PEDRO BARUSCO

e JORGE ZELADA, em que combinam de passar o fim de semana em Itaipava, na casa

de  ROGÉRIO  (anexo  1).  Em  mensagem  anterior,  tem-se  conhecimento  de  que

ROBERTO GONÇALVES já havia visitado o local, pois consta explicação para que o

investigado chegasse à residência de ROGÉRIO ARAÚJO (anexo 2).

Incoerente,  portanto,  que,  embora  inusual  a  proximidade  entre

fornecedores e funcionários da PETROBRAS, ROBERTO GONÇALVES tenha mantido

contatos pessoais com RICARDO PESSOA e ROGÉRIO ARAÚJO.



3. Considerando-se os elementos acima indicados, em adição ao fato

de que, até o momento, pendem de análise elementos probatórios colhidos quando

da efetivação das medidas de busca e apreensão na residência do representado, faz-

se  necessária  a  prorrogação  da  medida  de  prisão  temporária  de  ROBERTO

GONÇALVES, a fim de garantir a instrução probatória da presente investigação, nos

termos da Lei 7960/89.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Curitiba, 20 de novembro de 2015.
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