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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA - PARANÁ.

Distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5046222-16.2015.404.7000 e  5072825-
63.2014.404.7000

Classificação no EPROC: Sigiloso (Interno Nível 4)

Classificação no ÚNICO: Confidencial

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da  República
signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  vem perante  Vossa
Excelência  para  requerer  as  MEDIDAS  CAUTELARES  de  BUSCA E  APREENSÃO
CRIMINAL, PRISÃO PREVENTIVA, CONDUÇÃO COERCITIVA e BLOQUEIO DE
BENS VIA BACENJUD em face de PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS;
ALVARO  GUALBERTO  TEIXEIRA DE  MELLO,  GUILHERME  CASALICCHIO
(CPF Nº  08507323790),  CARLO LUIGI  CASALICCHIO (CPF nº  097.004.041-53)  e
FABIO CASALICCHIO (CPF Nº 019.920.094-73)  e  FERNANDA GONÇALVES LUZ,
pelas razões a seguir elencadas:

I - INTRODUÇÃO

A presente investigação visa a identificar os demais beneficiários da venda do campo
da BENIN para PETROBRAS.

O caminho do dinheiro  proveniente  dos  crimes investigados,  cuja  compreensão é
essencial para o esclarecimento dos fatos, seguiu a seguinte cronologia: 

1) Em 3/05/2011 a PETROBRAS transferiu USD 34,5 milhões a empresa CBH como
pagamento pela aquisição do campo de exploração 4 em BENIN (Anexo 37);

2) na mesma data de 3/05/2011, houve a transferência de USD 31 milhões da CBH
para a conta Z20997 8AA, custodiada no Banco BSI, em Zurique, Suíça (ANEXO 26, p. 13),
pertencente a  LUSITÂNIA PETROLEUM LTD, que era sua controladora (Anexo 28, p.
13);

3) em  5/05/2011  foi  feita  a  transferência  de  USD  10  milhões  da  LUSITANIA
PETROLEM LTD em favor da conta nº 203217, custodiada no Banco BSI, em Zurique,
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Suíça,  pertencente a  offshore ACONA INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD,   cujo
beneficiário final era JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES;

4)  em 21/6/2011 foi feita a transferência de USD 700.000,00 da conta ACONA de
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES para a conta CH4508465000Z212669AA no
Banco  BSI,  em  Zurique,  na  Suíça,  pertencente  a offshore panamenha   SANDFIELD
CONSULTING S.A.,  que tinha  PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS como
beneficiário final.

5)  em  7/09/2011  foi  feita  a  transferência  de  USD  131.578,95  para  a  conta  da
EASTERN  PETROLEUM  custodiada  no  Bank  of  America,  nos  Estados  Unidos.  A
EASTERN PETROLEUM se trata de uma empresa constituída no estado norte-americano
de  Nevada,  que  tinha  a  denunciada  FERNANDA  GONÇALVES  LUZ como  última
beneficiária.

6)  em 10/7/2012  foi  feito  o  repasse  de  USD  800.000  para  a  conta  nº  6239331,
custodiada no Safra National Bank of New York,  da VELENSIA FINANCE LIMITED, que
se  trata  de  uma  empresa  constituída  no  estado  de  Nevada,  nos  Estados  Unidos,  cujo
beneficiário final era ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA.

7) posteriormente,  entre 19/9/2012 e 25/7/2013, a conta ACONA INVESTMENTS
recebeu outros  USD 11,75 milhões  provenientes  da  empresa  LUSITANIA PETROLEUM
LTDA e  repassou,  logo  em  seguida,  mais  USD  3,3  milhões  para  a  conta  da  offshore
SANDFIELD  CONSULTING  nas  seguintes  datas  e  valores:  1)  26/09/2012-   USD
2.700.000,00; 2) 8/1/2013- USD 230.000,00; 3) 8/5/2013- USD 300.000,00 (anexo 28, p. 26).

O gráfico abaixo ilustra o caminho do dinheiro:

Feita  esta  breve  introdução,  passa-se  a  descrever  os  indícios  de  autoria  e
materialidade, e os pressupostos e fundamento das medidas cautelares.
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II – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DE CRIMES

II.i. PEDRO AUGUSTO  XAVIER BASTOS

Há evidências  que  o  ex-gerente  da  área  internacional  da  PETROBRAS  PEDRO
AUGUSTO XAVIER BASTOS praticou o crime de corrupção e lavagem de dinheiro.

Isso se comprova pelas seguintes provas: 

1) relatório de auditoria e da Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS que
comprova que PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS praticou diversos atos de
ofício ilegais para viabilizar a compra do campo de BENIN;

2) documentação enviada pela Suíça que demonstra o recebimento de cerca de USD 4,5
milhões na conta da offshore SANDFIELD proveniente da conta ACONA (ANEXO 28);

3) pedido de cooperação enviado pela Suíça (ANEXO 73);

4) depoimento de PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS admitindo ser o
beneficiário final da conta ACONA (ANEXO 43).

Para  obter  sucesso  na  sua  empreitada  criminosa,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE
HENRIQUES mantinha influência em funcionários da área internacional da PETROBRAS,
mormente  JORGE  LUIZ  ZELADA,  diretor  da  área  internacional  e  também em  PEDRO
AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS, gerente  responsável pela condução do projeto.

Vejamos.

- Relatório de Auditoria da PETROBRAS

De  acordo  com  o  relatório  de  auditoria  R-05.E.003/2015  (Anexo  38)  da
PETROBRAS, os atos de ofícios ilegais praticados por  JORGE LUIZ ZELADA, auxiliado
pelo  investigado PEDRO  AUGUSTO  CORTES  XAVIER  BASTOS, para  viabilizar  a
compra  do campo exploratório  em BENIN,  África,  foram feitos  em descumprimento  das
normas de governança da companhia em três pontos básicos:

1)  associação  com  empresa  com  capacidade  econômica  insatisfatória:  no
Documento Interno Petrobras (DIP), que foi submetido à apreciação da diretoria executiva
para aprovação da operação, mencionava-se no parágrafo quinto que a CBH era uma empresa
privada  sem ações  na  bolsa  de  valores  e  cujo  portfólio  era  formado  apenas  pelo  bloco
exploratório de BENIN.

Segundo  o  relatório  da  auditoria,  a  área  de  Inteligência  de  Mercado  da  diretoria
Internacional (INTER-DN/IM) emitiu um relatório (IM 2010) no qual constou expressamente
que a empresa CBH “não possuía dados financeiros divulgados e que, após esgotar a busca
nas ferramentas de pesquisa disponíveis, não era possível afirmar que a  CBH tinha saúde e
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capacidade financeira satisfatória. A Auditoria não obteve evidências de que essa informação
foi repassada à Diretoria Executiva (D.E.) e ao Conselho de Administração (C.A)1.”

Assim,  já havia elementos indicando a vulnerabilidade financeira  da empresa que
foram omitidos no relatório enviado para a aprovação da diretoria executiva, bem como do
Conselho de Administração.

Para  a  equipe  de  auditores  da  PETROBRAS,  a  associação  com  empresas  de
capacidade  financeira  duvidosa  aumenta  a  possibilidade  de  inadimplência  por  parte  dos
consorciados.  De  fato,  como  era  esperado,  no  caso  de  BENIN,  a  CBH não  honrou  a
integralidade de seus pagamentos  relacionados ao custo do poço perfurado pela  SHELL,
acumulando uma dívida de USD 46.857,623,58 com o consórcio, sendo que esta dívida “
após diversas tentativas de cobrança,  poderá ser assumida pelas Petrobras (PO&G BV) e
Shell” (Anexo 38, p.11).

Ainda, segundo o mesmo relatório, conforme pontuado no parágrafo 44 do DIP E&P-
INTER 01/2015, que foi submetido à Diretoria Executiva em junho/2015 para encerramento
da  sucursal  no  BENIN,  descreve  que  “tendo  em vista  a  existência  de  dúvida  quanto  a
possibilidade  de  a  CBH honrar  seus  compromissos  financeiros,  a  PO&G-BV e  a  Shell
contrataram  a  empresa  FTI  Consulting  para  fazer  uma  investigação  sobre  os  ativos
pertencentes  ao LUSITANIA GROUP,  empresa  à  qual  a  CBH está  ligada,  e  aos  seus
acionistas no Brasil, Portugal, República Democrática do Congo e BENIN. O relatório desta
investigação aponta que eles não possuem ativos de valor nos países investigados.”

Assim, houve prejuízo decorrente da dívida não saldada.

Logo, fica clara a existência de dolo do ex-gerente PEDRO AUGUSTO CORTES
XAVIER BASTOS e do ex-diretor JORGE LUIZ ZELADA ao omitirem dados sobre a frágil
capacidade  financeira  da  CBH,  auxiliando  a  empresa  a  firmar  o  contrato  com  a
PETROBRAS, mesmo sem a mínima viabilidade financeira.

2) inconsistências na análise econômica do projeto:  de acordo com a equipe de
auditoria  da  PETROBRAS,  houve  subavaliação  dos  custos  estimados  de  exploração  dos
poços exploratórios. Em outras palavras, as estimativas apresentadas na época pelos técnicos
da PETROBRAS estavam muito aquém do que viria a se mostrar necessário para a operação
do poço.

Como exemplo, o documento de auditoria da PETROBRAS mencionou que, no DIP
INTER-DN 231/2010, os custos dos poços exploratórios estimados no Valor Presente Líquido
seriam os seguintes:

Tabela 1 – Custos Exploratórios (VPL)
Descrição 2013 2014 2015
Dry  Hole  Cost  –  DHC
(MM US$)

54,37 - -

Appraisal  com  teste  #1
(MMUS$)

- 73,23 -

1Segundo o relatório de auditoria (Anexo 38): “O material preparado para nova apresentação à Diretoria foi,
então, revisado incluindo-se slides adicionais com informações específicas sobre a empresa e a propriedade do
bloco 4. Não identificamos, na apresentação, o resultado da análise sobre a situação financeira da CBH. Também
não identificamos, no DIP encaminhado à Diretoria  Executiva,  os anexos contendo o relatório revisado e a
apresentação.”
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Appraisal  com  teste  #2
(MMUS$)

- 73,23

Total 54,37 73,23 73,23

Entretanto, dois anos depois, no DIP INTER-DN 65/2012 emitido no dia 25/04/2012,
que se propôs a vender 15% da participação da PETROBRAS no Bloco 4 de BENIN para a
SHELL, os custos estimados foram os seguintes:

Tabela 1 – Custos Exploratórios (VPL)
Descrição 2013 2014 2015
Dry  Hole  Cost  –  DHC
(MM US$)

120 - -

Appraisal  com  teste  #1
(MMUS$)

- 160 -

Appraisal  com  teste  #2
(MMUS$)

- 160

Total 120 160 160

Ao final, segundo a auditoria, o custo de perfuração do primeiro poço (operado pela
SHELL) foi de USD 323.903.894,87, sendo que a autorização inicial previa o custo de USD
168 milhões.

Assim, houve uma grande distorção em relação à previsão dos custos estimados e os
custos reais de exploração dos poços de BENIN.

Além disso, os auditores detectaram as seguintes desconformidades relacionadas  ao
item “inconsistências na análise econômica do projeto”: a) deficiência de arquivamento de
dados da operação: as informações sobre BENIN não foram devidamente arquivadas no
Banco de Dados Oficial de Oportunidades Exploratórias (BDOPEX), através do Sistema de
Planejamento  e  Controle  Exploratórios  (SIPLEX);  b)  arquivamento  inadequado  da
documentação de suporte do VPL: havia uma diferença entre a última versão da planilha de
suporte  de  VPL apresentada  à  auditoria  e  a  planilha  que  constou  no  DIP  INTER-DN
231/2010,  documento  que  submeteu  a  aprovação  da  operação  à  diretoria  executiva  e  ao
conselho  de  administração.  Portanto,  não  se  encontrou  o  arquivo  da  planilha  enviada  à
diretoria executiva.

 As diferenças podem ser sintetizadas na seguinte planilha:

Tabela 2 – Diferenças nos VPLs (MM US$)

Cenário
Planilha

de
Suporte

DIP
INTER-

DN
231/2010

Diferença

FdH 693 744 51
Robustez 69 47 (22)
DS 329 353 24
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Logo,  as estimativas apresentadas para a exploração foram subavaliadas, o que gerou
gastos maiores que os previstos.

3)  envio  de  proposta  não  vinculante  à  CBH  sem  aprovação  da  diretoria
internacional: a auditoria apurou que em 23/11/2010 a PETROBRAS enviou uma proposta
não vinculante à CBH para aquisição do bloco 4 do BENIN, sem que a matéria tivesse sido
previamente aprovada pela Diretoria Internacional. Esse assunto somente foi encaminhado
para a DINTER em 24/11/2010 por meio do DIP INTER-DN 227/2010.

- Conclusão da Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS (ANEXOS 69-
72)

Especificamente  quanto  aos  atos  de  ofícios  ilegais  praticados  por  PEDRO
AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS para viabilizar a negociação de BENIN, cumpre
esclarecer que a Comissão Interna de Apuração relativa ao protocolo GISC/SE nº 40/2016
investigou  os  fatos  relativos  à  aquisição  do  campo  de  BENIN e  apontou  diversas  faltas
funcionais  que  culminaram  com  a  demissão  por  justa  causa  de  PEDRO  AUGUSTO
CORTES XAVIER BASTOS.

Em  suma,  PEDRO  AUGUSTO  CORTES  XAVIER  BASTOS participou  dos
seguintes atos ilegais:  1) omissão de informações relevantes à  diretoria executiva sobre o
negócio, mormente sobre o risco geral do BENIN, sobre a capacidade financeira da CBH e
sobre existência de relatório técnico da equipe da PETROBRAS Nigéria recomendando o não
prosseguimento da negociação; 2) influência na análise financeira da operação, pressionando
a  equipe  técnica  pela  “agilização”  da  análise,  o  que  influenciou  na  qualidade  do  estudo
técnico financeiro;

Ao final, a Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS concluiu que  PEDRO
AUGUSTO XAVIER BASTOS praticou os seguintes atos (ANEXO 71, p. 27):

“i  Orientar  a  manipulação  de  dados  e  informações  com  objetivo  de  melhorar  o
resultado econômico do projeto e por falta de supervisão de subordinado;

ii.  não  atender  a  recomendação  da  Diretoria  Executiva  quanto  Doing  Business e
Parecer do Jurídico Internacional;

iii.  Omitir  informações ao Comitê de Suporte à Decisão,  ao Comitê Integrado de
Avaliação,  à  Diretoria  Executiva  e  ao  Conselho  de  Administração  relativas  à  capacidade
financeira da empresa CBH (Relatório do GAPRE/SE/LCO e INTER-DN/IM), o risco país do
Benin e realização e resultado no primeiro data-room em dezembro de 2009.

iv.   Renunciar  a  realização de  due  diligence  e  a  obtenção de  garantias  da  CBH,
prevista  em proposta  vinculante  da  Petrobras  para  aquisição  do  bloco  4  em Benin,  sem
autorização da autoridade competente;
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v.  Interferir  na  avaliação  técnica  da  INTER-TEC/EXP do  grau  API  do  óleo  de
referência  do projeto (32º API) provocando distorção positiva na avaliação econômica do
projeto-VME.

v.  interferir  na avaliação técnica da INTER-TEC/EXP solicitando antecipação da
data da produção do primeiro óleo;

vi. Não obtenção das representações necessárias da CBH para assinatura do FOA;

vii.  Enviar  proposta  não  vinculante  à  COMPAGNIE  BÉNINOISE  DES
HYDROCARBURES S.A.R.L (CBH), sem aprovação da Diretoria Internacional.”

Dessa  forma,  segundo  a  Comissão  Interna  de  Apuração,  PEDRO  AUGUSTO
CORTES XAVIER BASTOS praticou as seguintes falta disciplinares previstas nos itens a1,
a7, a11 e  a12 do procedimento SINPEP do RH -  PE-OV4-00032-H – Regime Disciplinar,
emitido em 14/01/2009, transcritos abaixo:

“a1.  Conduzir-se,  individual  ou  coletivamente,  de  forma  a  desvirtuar  e  influir
negativamente  na  prática  das  adequadas  relações  de  trabalho  ou no  bom andamento  dos
serviços;

a7.  Causar  prejuízo  à  Companhia,  culposa  ou  dolosamente,  por  omissão  e/ou
negligência.

a11.  Agir  de forma desidiosa na preparação ou aprovação de estimativas  técnicas
relativas ao cronograma, escopo e custo de um projeto.

a12.  Preparar  ou  aprovar,  deliberadamente,  documentos  de  suporte  à  tomada  de
decisão cujo conteúdo contenha informações falsas ou deixe de apresentar dados relevantes
para a tomada de decisão.”

Em conclusão,  dada a  gravidade das  violações  funcionais,  a  Comissão Interna de
Apuração  apontou  responsabilização  de  PEDRO  AUGUSTO  XAVIER  BASTOS,  que
posteriormente foi demitido por justa causa da PETROBRAS.

Atente-se  que,  na  época,  a  Comissão  não  dispunha  da  informação  sobre  os
recebimentos  indevidos  no  exterior,  tanto  que  chegou  a  assinalar  que:  “considerando  os
elementos e instrumentos disponíveis  para esta  CIA,  não há indícios  de envolvimento do
empregado em fraude ou corrupção.”

- Recebimentos na conta SANDFIELD

Após receber recursos do empresário IDALECIO OLIVEIRA, em 21/6/2011 JOÃO
AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES transferiu  USD  700  mil  para  a  conta  da  offshore
SANDFIELD INTERNATIONAL, no banco BSI de Genebra, cujo beneficiário final era o  ex-
gerente PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS.

A conta SANDFIELD tinha como beneficiário final   PEDRO AUGUSTO CORTES
XAVIER BASTOS, como se comprova pelo pedido de cooperação internacional enviado pela
Suíça (ANEXO 73).

A operação tinha por objetivo camuflar o início do pagamento da vantagem indevida a
PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS.
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Em razão  disso, JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES  orientou PEDRO
AUGUSTO  a procurar o gerente do banco BSI DAVID MUINO que cuidou da abertura da
offshore SANDFIELD INTERNATIONAL no Panamá e da conta bancária no banco Suíço.

Assim, em 21/06/2011 foi feita a transferência de USD 700.000,00 em favor da conta da
offshore  SANDFIELD INTERNATIONAL na Suíça.

Além disso, na documentação enviada pela Suíça, identificou-se a transferência de mais
USD 4,165 milhões entre a ACONA e a SANDFIELD:

i) 26/09/2012- USD 2.700.000,00;

ii) 8/1/2013- USD 230.000,00;

iii) 8/5/2013: USD 300.000,00;

iv) 2/8/2013- USD 935.000,00

Os comprovantes das transferências consta no Anexo 28, p. 21:
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Ouvido,   PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS  inicialmente afirmou
que não recebeu nenhum valor de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e que não
dispunha de ativos no exterior (ANEXO 42).

Posteriormente,  PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS  retificou o seu
depoimento,  afirmando que JOÃO AUGUSTO HENRIQUES conversou sobre negócios em
BENIN, na África. Após a PETROBRAS ter fechado o negócio do Benin (fato que ocorreu em
fevereiro de 2011), foi procurado novamente por JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES,
que  lhe  afirmou  que  “havia  sido  bem-sucedido  no  negócio  e  que  gostaria  de  premiar  o
depoente”. Em relação aos recebimentos de 2012, PEDRO AUGUSTO afirmou que se referem
a uma segunda consultoria informal que prestou a JOÃO AUGUSTO HENRIQUES sobre a
alienação de sua participação em um negócio em BENIN (ANEXO 43). O investigado ainda
declarou que remanejou boa parte dos valores recebidos (aproximadamente USD 2 milhões)
para investimentos supostamente mal sucedidos na África: (ANEXO 43)

QUE JOÃO AUGUSTO HENRIQUES voltou a procurar o depoente no
segundo semestre de 2010 pelo fato de o depoente já ser conhecido no
mercado  de  petróleo;  QUE  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE
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HENRIQUES tinha interesse de investimentos nesta área de petróleo;
QUE os encontros com HENRIQUES ocorriam no BARRA GARDEN
(Shopping)  ou  no  escritório  de  HENRIQUES  no  centro  do  Rio  de
Janeiro;  QUE,  dentre  os  temas  tratados  por  JOÃO  AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES, estava um campo de petróleo de BENIN;
QUE JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES queria a opinião do
depoente a respeito da prospectividade do oeste da AFRICA, inclusive
do  campo  de  BENIN;  QUE  esclarece  que  prospectividade  é  a
viabilidade da área; QUE JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES
demonstrou  interesse  no  BENIN,  não  sabendo  o  depoente
especificamente  qual  o  interesse;  QUE   JOÃO  AUGUSTO  não
mencionou  o  nome  de  IDALECIO  OLIVEIRA,  apenas  falou  da
oportunidade  no  BENIN;  QUE  o  depoente  ressalta  que  conheceu
IDALECIO OLIVEIRA na PETROBRAS através de uma oportunidade
oferecida  pela  empresa  ENIGMA (representada  por  IDALECIO)  na
NAMIBIA, que acabou sendo efetividade pela PETROBRAS por volta
de 2008; QUE não sabe a relação existente entre JOÃO AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES e o campo de BENIN, somente vindo a tomar
conhecimento  posteriormente;  QUE  essas  conversas  com  JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES foram durante  as  negociações
para PETROBRAS adquirir o campo de BENIN; QUE o depoente teve
algumas reuniões com HENRIQUES sendo que por volta de junho de
2011, após a PETROBRAS ter fechado o negócio do BENIN (fato que
ocorreu  em  fevereiro  de  2011),  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE
HENRIQUES procurou novamente o depoente e falou que tinha sido
bem-sucedido no negócio  e  gostaria  de  premiar  o  depoente;  QUE o
depoente  não  questionou  a  razão  do   “sucesso”,  sendo  que  JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES solicitou ao depoente a abertura
de uma conta no exterior, indicando o gerente do BSI DAVID MUINO,
que o depoente acredita se tratar de um espanhol que reside na Suíça,
mas que o depoente conheceu no Brasil,  tendo sido apresentado por
JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES  numa  reunião  que  o
depoente acredita que tenha sido no escritório de HENRIQUES; QUE
este gerente cuidou da abertura da offshore no Panama e da abertura da
conta na Suíça, tendo o depoente escolhido o nome SANDFIELD; QUE
então o depoente recebeu um depósito único de USD 700 mil; QUE
apresentada ao depoente a tabela de transações da conta ACONA, o
depoente identificou o pagamento de USD 700 mil em 21/06/2011 como
sendo  o  relacionado  ao  mencionado  “prêmio”;  QUE  no  segundo
semestre de 2012 JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES voltou a
procurar o depoente pedindo uma espécie de consultoria informal; QUE
JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES  falou  que  tinha  um
percentual de um negócio no BENIN e queria a opinião do depoente se
valeria a pena continuar no negócio ou vender a participação; QUE o
depoente orientou o JOÃO AUGUSTO que se ele continuasse e desse
óleo haveria necessidade de aportar no mínimo USD 150 milhões em
investimentos; QUE se não desse óleo, JOÃO AUGUSTO perderia todo
o investimento; QUE em razão desses fatos o depoente orientou JOÃO
AUGUSTO HENRIQUES a  alienar  sua  participação;   QUE  JOÃO
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AUGUSTO  posteriormente  afirmou  que  vendeu  a  participação  e
começou a pagar novamente o depoente; QUE esclarece que os demais
depósitos  nas  seguintes  datas  e  valores:  1)  26/06/2012  USD
2.700.000,00; 2) 8/1/2013  USD 230.000; 3) USD 300.000; 4) USD
935.000  se  relacionam  a  esta  consultoria  informal;  QUE  o  JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES tinha conhecimento de petróleo,
mas o depoente entendia muito mais do HENRIQUES sobre o tema,
razão  pelo  qual  recebeu  os  pagamentos;  QUE  o  depoente  é
mundialmente  respeitado  na  área  de  petróleo;  QUE  o  depoente  já
realizou mais  de cinquenta  viagens ao  exterior,  conhecendo mais  de
quinze  países  na  AFRICA;  QUE  o  depoente  já  proferiu  diversas
palestras no exterior sobre petróleo e se encontrou com o presidente na
NAMIBIA, BENIN, LIBANO e diversos ministros de ESTADO para
tratar da área de petróleo;  QUE HENRIQUES não pagou no Brasil
porque  ele  (HENRIQUES)  recebeu  no  exterior;  QUE,  embora  o
depoente  entenda  que  prestou  um  serviço  lícito,  esclarece  que  não
declarou os valores recebidos porque se sentiria constrangido dentro da
PETROBRAS; QUE destes valores, foram bloqueados na Suíça algo em
torno  de  USD  1,5  milhão  a  USD  2  milhões;  QUE  uma  parte  da
diferença foi  perdida por  investimentos  mau sucedidos,  sendo que  o
depoente transferiu algo em torno de USD 2 milhões para negócios na
República Democrática do Congo em conta indicada pelos contatos do
depoente  no  país  africano;  QUE  este  dinheiro  foi  transferido  como
investimentos  em negócios  no Congo;  QUE o depoente  investiu  em
informações sobre oportunidades; QUE não foi feito nenhum contrato a
respeito desses pagamentos para o CONGO; QUE esses valores foram
gastos ao longo de dois ou três anos; QUE o depoente também tinha um
cartão de crédito vinculado nesta conta, tendo gasto aproximadamente
USD 150 mil com despesas pessoais no exterior ao longo do mesmo
período; QUE o cartão de crédito era vinculado a esta conta; QUE o
cartão era da bandeira corner card;  QUE o depoente nunca mais falou
com JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, procurando evitá-lo
após  a reportagem da Revista ÉPOCA; QUE esta foi a única vez que o
depoente recebeu recursos em contas ocultas no exterior, nunca tendo
recebido no Brasil; QUE a mulher do depoente tem uma loja de lingirie;
QUE  o  depoente  teve  uma  revenda  de  carros  até  2010,  sendo  que
atualmente o depoente possui uma pequena construtora aberta em 2013,
sendo  o  depoente  o  administrador;  QUE  essas  empresas  possuem
recebimentos lícitos e declarados; QUE todo o patrimônio do depoente
no  Brasil  esta  declarado  no  IR,  desde  de  salas  comerciais  até   o
apartamento em que vive;  QUE não conhece os outros beneficiários da
conta ACONA e desconhece que outras pessoas da área internacional
tenham recebido vantagens; QUE trabalhou com ZELADA desde 2002,
razão  pela  qual  foi  convidado  pelo  ex-diretor  para  trabalhar  como
gerente  de  novos  negócios  na  área  internacional;  QUE SÓCRATES
JOSE era assistente de ZELADA e fazia a pauta das DIPs; QUE JOSE
AMIGO era inicialmente gerente executivo da AMERICA LATINA e
posteriormente veio a ser diretor interino da área internacional na gestão
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GRAÇA FORSTER; QUE FERNANDO CUNHA era gerente executivo
da parte que não era da AMERICA LATINA;(...)

O investigado foi intimado para entregar os extratos relativos à conta oculta na Suíça.
Contudo, permaneceu inerte (ANEXO 75). 

Assim agindo,  PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS praticou o crime
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

II.ii.FERNANDA GONÇALVES LUZ

Em 7/09/20112  a conta ACONA transferiu USD 131.578,95 para a conta EASTERN
PETROLEUM  CONSTRUCTION, cuja  beneficiária  final  era  FERNANDA
GONÇALVES LUZ. Tais valores eram provenientes dos crimes de corrupção passiva e ativa
envolvendo a compra pela PETROBRAS do campo de BENIN, na África.

FERNANDA GONÇALVES LUZ é filha de JORGE ANTÔNIO LUZ.

JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ (“JORGE LUZ”) e BRUNO LUZ atuaram
como operadores de propina em favor de agentes políticos do PMDB em diversos contratos
da PETROBRAS, fazendo parte do núcleo financeiro da organização criminosa atuante na
área  internacional  da  companhia  estatal,  valendo-se  inclusive  de  contas  no  exterior  para
ocultar os pagamentos de propina (ANEXO 03). 

Parte  dos  fatos  envolvendo  JORGE  ANTÔNIO  DA SILVA LUZ e BRUNO
GONÇALVEZ LUZ  (filho  de  JORGE LUZ)  estão  descritos  na  denúncia  dos  autos  nº
5014170-93.2017.4.04.7000,  em que os  dois  são acusados pelo  recebimento de vantagem
indevida em favor de agentes públicos em três contratos da PETROBRAS.

As investigações demonstraram que  JORGE LUZ e  BRUNO LUZ  utilizavam as
seguintes contas:

a) Pentagram Energy Corp, mantidas no Credit Suisse, na Suíça; 

b) Pentagram Engineering Ltd., mantidas no Credit Suisse, na Suíça; 

c) Total Tec Power Solutions, mantidas no Credit Suisse, na Suíça;

d) Farallon Investing Ltd., mantidas no Credit Suisse, na Suíça;

e) Seven Par. Corporation, mantidas no BSI Overseas (Bahamas) Limited, nas Ilhas
Virgens Britânicas;

Há fundadas suspeitas da atuação da dupla em diversas outras avenças firmadas pela
companhia estatal.

Recentemente, a investigação demonstrou que JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ
e BRUNO GONÇALVEZ LUZ também receberam valores desviados da venda do campo de
BENIN, pois,  com o rastreamento dos beneficiários  das  contas que receberam valores  da
2 –  data  do  pagamento  de  USD  131.578,98  pela  ACONA  em  favor  da  EASTERN  PETROLEUM
CONSTRUCTION.

12 de 21



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

ACONA,  elucidou-se  que  uma  das  beneficiárias  das  transferências,  a  EASTERN
PETROLEUM, tinha a outra filha de  JORGE LUZ, FERNANDA GONÇALVES LUZ,
como beneficiária final.

Inicialmente, com a resposta do pedido de cooperação jurídica internacional para os
Estados Unidos, foi  possível identificar quem era o responsável pela empresa  EASTERN
PETROLEUM CONSTRUCTION LLC,  cuja conta bancária no BANK OF AMERICA,
recebeu USD 131.578 da conta da ACONA. Nos documentos relacionados à assinatura da
conta, apareceu o nome de GORDON WILLIAM THOMAS (ANEXO 48):

 

Não havia informações de outros beneficiários da conta.

Contudo,   em análise às provas compartilhadas pela  Suprema Corte nos autos nº
5011933-86.2017.4.04.7000 (busca e apreensão de OTHON LUIZ PINHEIRO), verificou-se
que  FERNANDA GONÇALVES LUZ firmou “DECLARAÇÃO” para o representante da
empresa  EASTERN  PETROLEUM  SERVICE  B.V,,   GORDON  WILLIAM
THOMAS(ANEXO 09 e 10),  em que declara expressamente que conhece os fundos e os
destinos  dos  valores  da  EASTERN  PETROLEUM  SERVICE  B.V,  bem  como,  que
reconhece e concorda com o fato de que o GORDON WILLIAM THOMAS (representante da
empresa  EASTERN  PETROLEUM  SERVICE  B.V,  ANEXO  09),  assinou
documentos/formulários em seu nome.

Ou seja, trata-se de uma espécie de “outorga de poderes” ou procuração”, sendo que
GORDON WILLIAM THOMAS é o “laranja” da “laranja”  FERNANDA GONÇALVES
LUZ.

A declaração é  ainda  mais  contundente,  pois  FERNANDA GONÇALVES LUZ
declara que conhece as fontes de recursos da EASTERN PETROLEUM, e que reconhece a
assinatura  de  GORDON  WILLIAN  THOMAS,  que  está  autorizado  a  preencher  os
formulários de referência, o que indica o dolo na sua conduta.
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Em  consulta  pública  a  diversos  sites3,  inclusive  de  registro  norte-americano4,
verifica-se  que  as empresas  EASTERN  PETROLEUM SERVICE  B.V.  e  EASTERN
PETROLEUM CONSTRUCTION  LLC correspondem  a  mesma  empresa  e/ou  grupo
econômico.  Além  disso,  ambas  tem  o  mesmo  suposto  executivo  administrador,  que  é
GORDON WILLIAM THOMAS.

Todo  este  estratagema  demonstra  o  empenho  dos  investigados  em  ocultar  o
beneficiário final dos recursos destinados à conta da empresa. 

A EASTERN PETROLEUM também esteve envolvida em outros fatos criminosos.

Em outro documento obtido no pen drive de BRUNO LUZ apreendido em diligência
na  casa  de  OTHON LUIZ PINHEIRO,  da  ELETRONUCLEAR,  foi  possível  constatar  o
envolvimento  da  EASTERN  PETROLEUM  em  outro  fato  aparentemente  criminoso
relacionado ao projeto BITUBALE:

3Consulta  realizada  nos  seguintes  sites:
<http://business.inquirer.net/206898/easternpetroleumbudgetsp4bforbiomassproject>.  Acesso  em  06/04/2017
(ANEXO 11). <https://www.dandb.com/businessdirectory/easternpetroleumconstructionllchoustontx509765.
Html  4>  Acesso  em  06/04/2017  (ANEXO  12).
<http://www.buzzfile.com/business/EasternPetroleumConstructionLLC8329228404>  Acesso  em  06/04/2017
(ANEXO  13).  <(http://us.kompass.com/m/purchase-prospects-list>  Acesso  em  06/04/2017  (ANEXO  14).
<http://www.easternpetroleumcorp.com/>  Acesso  em  06/04/2017  (ANEXO  15).
<http://business.inquirer.net/tag/easternpetroleumgroup>  Acesso  em  06/04/2017  (ANEXO  16).
<http://flcompanydb.com/company/L11000082088/eastern-petroleum-group-llc.html>  Acesso  em  06/04/2017
(ANEXO  17).  <http://www.worldoils.com/supplierdetails.php?id=153685&Company=Eastern%20Petroleum
%20Equipment%20B.V.> Acesso em 06/04/2017 (ANEXO 18).
4 Ver consulta ao site : <https://www.federalregister.gov/>. Acesso em 06.04.2017 (ANEXO 19).
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No presente caso, os indícios apontam que JORGE LUZ usou a conta de sua filha,
FERNANDA LUZ, para controlar as operações financeiras dos repasses de valores derivados
do pagamento de propina. 

Assim, FERNANDA GONÇALVES LUZ tinha conhecimento sobre os valores que
eram transferidos para a empresa EASTER PETROLEUM SERVICE B.V.

II.iii.  ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO

Entre 10/07/20125, a conta ACONA de JOÃO AUGUSTO HENRIQUES transferiu
USD 800.000 para a conta da VELENSIA FINANCE LIMITED, cujo beneficiário final era
ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO.  Tais valores  eram provenientes  dos
crimes dos crimes corrupção passiva e ativa envolvendo a compra pela  PETROBRAS do
campo de BENIN, na África (ANEXO 50).

A investigação busca  identificar  a  razão do recebimento  por  parte  de   ALVARO
GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO.

Com  a  base  disponível  até  2005,  ALVARO  GUALBERTO  TEIXEIRA  DE
MELLO seria empresário e  possui diversas entradas na Câmara dos Deputados, possuindo
ainda uma entrada na PETROBRAS no dia 22/07/2010 (ANEXO 49).

O  investigado  ALVARO  GUALBERTO  TEIXEIRA  DE  MELLO manteve
relacionamento financeiro com JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES. 

Segundo  a  DIRPF  2014-2013  de  JOÃO  AUGUSTO  HENRIQUES,  ALVARO
GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO  vendeu um imóvel para o lobista do PMDB em
29/11/20096 pelo valor de R$ 3.049.000,00. Deste montante, a entrada de R$ 2.109.504,90
teria sido paga em dez parcelas de R$ 200.000,00, sendo o restante financiado pela Caixa
Econômica Federal.

5– data do pagamento de USD 800.000 pela ACONA em favor da VALENSIA FINANCE LIMITED.

6APARTAMENTO  502-SITUADO  AV.PREFEITO  MENDES  DE  MORAIS,900AP502,BL01-  SAO
CONRADO-RIO DE JANEIRO/RJ
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Os referidos pagamentos foram identificados na quebra de sigilo bancário de JOÃO
AUGUSTO HENRIQUES que demonstrou a transferência de R$ 2.120.000 para  ALVARO
GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO:

Assim, o repasse feito no exterior não se referia à venda do imóvel, que foi quitado
integralmente  no  país,  sendo  que  há  evidências  de  que   ALVARO  GUALBERTO
TEIXEIRA DE MELLO agiu com dolo de ocultar recursos ilícitos no exterior, cometendo o
crime de lavagem de dinheiro.

II. iv.  GUILHERME CASALICCHIO  (CPF Nº 08507323790), CARLO LUIGI
CASALICCHIO  (CPF  nº  097.004.041-53)  e  FABIO  CASALICCHIO  (CPF  Nº
019.920.094-73)

Em 19/8/2014, a ACONA transferiu USD 550.000 para a conta da OSCO ENERGY
no  Bank  Of  America,  que  são  provenientes  de  crimes  de  corrupção,  pois  há  fundadas
suspeitas de que esses valores têm relação com os desvios relacionados à venda do Campo de
Benin para a PETROBRAS (ANEXO 28).

Realizada, cooperação jurídica internacional com os Estados Unidos, identificaram
as  seguintes  pessoas  como  responsáveis  pela  empresa  OSCO  ENERGY:  GUILHERME
CASALICCHIO CPF Nº  08507323790),  CARLOS LUIGI CASALICCHIO e  FABIO
CASALICCHIO (ANEXO  62).

A)  BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL

A busca e apreensão é necessária para a colheita de outros elementos de convicção
que auxiliem a elucidar os fatos ora apurados, com fundamento do artigo 240 do Código de
Processo Penal.

A  finalidade  da  diligência  é  que sejam  apreendidos:  telefones  celulares,
computadores pessoais, documentos e objetos necessários à comprovação dos delitos por eles
praticados, como contratos, documentos de abertura de contas no exterior, extratos bancários
de  eventuais  contas  no  exterior  etc.;  objetos  de  valor  e  numerários  obtidos  por  meios
criminosos; objetos de luxo utilizados para a prática do crime de lavagem de dinheiro, como
joias e obras de arte; além de outros elementos de convicção para o completo esclarecimento
de quem foram todos os coautores e partícipes dos delitos por ele praticados.

Desse  modo,  pretende  obter  autorização  judicial  para  a  realização  de  busca  e
apreensão nas residências de  PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS; ALVARO
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001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 16-jun-11 D 11166347000125 ALPAR CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 140.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 07-jan-13 D 00018047955772 ALVARO TEIXEIRA 30.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 14-jan-13 D 00018047955772 ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA  DE ME 180.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 05-mar-13 D 00018047955772 ALVARO 180.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 25-mar-13 D 00018047955772 ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA DE MEL 180.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 02-mai-13 D 00018047955772 ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA DE MEL 180.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 04-jun-13 D 00018047955772 ALVARO GUALBERTO T MELLO 180.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 14-jun-13 D 00018047955772 ALVARO GUALBERTO T MELLO 200.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 10-jul-13 D 00018047955772 ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO 200.000,00
001-MPF-001664-31 JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 49561219700 29-ago-13 D 00018047955772 ALVARO GUALBERTO MELLO 200.000,00
001-MPF-001664-31 PEDRO AUGUSTO BERABA HENRIQUES 10712951792 20-out-11 D 00018047955772 ALVARO GUALBERTO T. DE MELLO 100.000,00
001-MPF-001664-31 PAXOS ENERGIA LTDA 10934109000150 20-set-12 D 9511069000154 PASSA TRES ENERGIA LTDA 350.000,00



MPF
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná  www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA

GUALBERTO  TEIXEIRA  DE  MELLO,    FERNANDA  GONÇALVES  LUZ,
GUILHERME  CASALICCHIO,  CARLOS  LUIGI  CASALICCHIO  e  FABIO
CASALICCHIO.

Saliente-se que as buscas devem abranger apenas os investigados com endereços no
Brasil.

Em relação  às  buscas  nas  pessoas  jurídicas  dos  investigados,  a  fim  de  evitar  o
agigantamento indevido da operação, deverá ficar a cargo da Polícia Federal a análise do juízo
de conveniência para diligência.

B) DA PRISÃO PREVENTIVA

Os fatos  narrados  acima  indicam que  PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER
BASTOS  utilizou do seu cargo para receber vantagem indevida de aproximadamente USD
4,5 milhões em apenas um contato da PETROBRAS.

As investigações  da  Operação Lava Jato  já  demonstraram que o recebimento  de
propina não era algo esporádico e sim habitual na área internacional da PETROBRAS. Ex-
diretores receberam valores milionários de propinas de inúmeros contratos, indicando que os
gerentes também participavam da distribuição de valores.

No caso analisado,  PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS pode ter
recebido propina de inúmeros outros contratos. Além disso, é possível que o investigado tenha
distribuído valores para outros agentes da PETROBRAS, sendo certo que tanto o total do
montante desviado, como também os demais personagens da trama ainda seguem ocultos.

Embora  o  investigado  tenha  sido  demitido  por  justa  causa,  tramita  em  face  da
PETROBRAS na Justiça do Trabalho uma demanda na qual  PEDRO AUGUSTO CORTES
XAVIER  BASTOS  pede  reintegração  ao  cargo  com  indenização  pela  suposta  demissão
injusta (ANEXO 76).

Tudo isso deve ser considerado para decretação da prisão preventiva do investigado.

Diante da prática sistemática de crimes graves, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
pela necessidade do acautelamento cautelar, como já citado por este douto juízo em outras
decisões:

"(...)  Verificados  os  pressupostos  estabelecidos  pela  norma  processual  (CPP,  art.
312), coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/1986, que reforça os
motivos  de  decretação  da  prisão  preventiva  em  razão  da  magnitude  da  lesão
causada, não há falar em revogação da medida acautelatória.
A necessidade de se resguardar  a  ordem pública revela-se em consequência  dos
graves prejuízos causados à credibilidade das instituições públicas." (HC 80.711-
8/SP - Plenário do STF - Rel. para o acórdão Ministra Ellen Gracie Northfleet - por
maioria - j. 13/06/2014)

Caso continue em liberdade,   PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS
pode continuar a manejar os recursos que estão ocultos no exterior, reiterando a prática de
crimes. Há notícias de que o investigado remanejou os recursos para um país africano não
identificado, como também não há informação do bloqueio de valores nesses países.

É  certo  que,  caso  permaneça  em  liberdade,  PEDRO  AUGUSTO  CORTES
XAVIER BASTOS  corre o risco ainda de retornar ao cargo de ocupava na PETROBRAS
com o recebimento de indenização.  
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Desse modo, em primeiro lugar, deve ser decretada a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da situação pessoal
dos investigados que indicam um risco enorme de reiteração delitiva.

Pelas mesmas razões a  prisão preventiva deve ser decretada como garantia da
ordem econômica,  na  medida  em que  o  recente  recebimento  e  ocultação  do produto  de
milhões  de  reais  de  crimes  contra  a  administração  pública  certamente  lesa  gravemente  a
ordem econômica.

Também afigura-se inegável o risco à instrução criminal e aplicação da lei penal,
caso o representado permaneça em liberdade, pois PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER
BASTOS  possui disponibilidades de recursos ocultos no exterior não declarados que estão
em nome de empresas offshores.

Na Operação Lava Jato, este douto juízo entendeu que a manutenção de depósitos
secretos milionários no exterior era fundamento suficiente para a prisão preventiva por risco à
ordem pública e para assegurar aplicação à lei  penal no caso do ex-diretor JORGE LUIZ
ZELADA: 

Sem a preventiva, há risco concreto da prática de novos atos de lavagem por parte de
Jorge Luiz Zelada em relação aos ativos secretos ainda não bloqueados, com o que
as  chances  de  recuperação  dos  ativos  pela  Justiça  brasileira  serão  frustrados.
Enquanto a recuperação de cerca de 97 milhões de dólares de Pedro Barusco, assim
como dos valores acordados para devolução com Paulo Roberto  Costa no exterior e
no  Brasil,  representam,  em  princípio,  um  grande  trunfo  institucional,  fruto  do
trabalho  da  Polícia  Federal,  do  Ministério  Publico  Federal  e  do  DRCI/MJ,  a
recuperação integral dos valores mantidos no exterior em contas secretas por Jorge
Luiz Selada será frustrada caso se admita que ele permaneça em liberdade quando se
verificou que,  já no curso das investigações,  praticou novos atos  de lavagem de
dinheiro buscando ocultar ainda mais o produto de sua atividade criminosa.

Essa  decisão  foi  mantida  pelo  TRF  da  4ª  Região  ao  analisar  o  habeas  corpus
impetrado pelo ex-diretor da área internacional da PETROBRAS:

OPERAÇÃO  LAVA-JATO'.  HABEAS  CORPUS.  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL.  PRISÃO  PREVENTIVA.  MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  DE
AUTORIA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS.  CRIMES  CONTRA  A
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  COMPLEXO  ENVOLVIMENTO  DO
CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS. 1. A prisão provisória é medida rigorosa
que,  no entanto,  se justifica nas  hipóteses em que presente a necessidade,  real  e
concreta, para tanto. 2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a
presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à
instrução  ou  à  aplicação  da  lei  penal.3.  A  complexidade  e  as  dimensões  das
investigações  relacionadas  com  a  denominada  'Operação  Lava-Jato',  os  reflexos
extremamente  nocivos  decorrentes  da  infiltração  de  grande  grupo  criminoso  em
sociedade de economia mista federal, bem como o desvio de quantias nunca antes
percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudência até então intocada, de
modo  a  estabelecer  novos  parâmetros  interpretativos  para  a  prisão  preventiva,
adequados às circunstâncias do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos. 4.
Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser
reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato,
como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, ou que
exercem papel importante na engrenagem criminosa. 5. Materialidade e indícios
suficientes  de  autoria  caracterizados  pela  transferência  de  significativo
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numerário entre contas situadas no exterior, em nome de offshores das quais o
paciente  figura  como  controlador  e  beneficiário,  inclusive  no  curso  da
investigação e após a sua notoriedade. 5. Havendo fortes indícios da participação
do paciente em 'organização criminosa', em crimes de 'lavagem de capitais' e 'contra
o  sistema  financeiro  nacional',  todos  relacionados  com  fraudes  em  contratos
públicos dos quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e,
na mesma proporção,  em seu enriquecimento ilícito  e  de terceiros,  justifica-se a
decretação  da  prisão  preventiva,  para  a  garantia  da  ordem  pública  (STJ/HC  nº
302.604/RP,  Rel.  Ministro  NEWTON  TRISOTTO,  QUINTA  TURMA,  julg.
24/11/2014). 6. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a
aplicação  de  medidas  cautelares  diversas,  quando  a  segregação  encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de
continuidade no cometimento da grave infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014). 7. Ordem de habeas
corpus  denegada."  (Grifo  nosso)  (HC n.  5025774-70.2015.4.04.0000/PR,  Relator
João Pedro Gebran)

Por esses fundamentos, com base no artigo 312 do Código de Processo, a prisão
cautelar do investigado deve ser decretada.

C) CONDUÇÃO COERCITIVA

O MPF requer a condução coercitiva de ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA DE
MELLO,  FERNANDA GONÇALVES LUZ,  GUILHERME CASALICCHIO, CARLOS
LUIGI  CASALICCHIO  e  FABIO  CASALICCHIO  para  que  expliquem  as  razões  do
recebimento  e  suas  relações  com JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES  e  com a
PETROBRAS.

Como já decidido por este douto juízo: “Medida da espécie não implica cerceamento
real da liberdade de locomoção, visto que dirigida apenas a tomada de depoimento. Mesmo
com a condução coercitiva, mantém-se o direito ao silêncio dos investigados.”

D) CONSTRIÇÃO DE BENS

A fim de  obter  a  reparação  do dano  decorrente  dos  crimes  investigados,  faz-se
necessário também o bloqueio dos ativos financeiros  por meio do sistema BacenJud 2.0, já
que por serem dotados de maior liquidez servem de maneira adequada e menos custosa ao
objeto do presente requerimento. 

Nesse momento, requer-se que a medida recaia no limite do valor da vantagem que
cada um obteve com os crimes investigados:

1) PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS: USD 4,5 milhões;
2) ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO USD 800mil
3)   FERNANDA GONÇALVES LUZ: USD 131.000,00
4)  GUILHERME  CASALICCHIO,  CARLOS  LUIGI  CASALICCHIO  e

FABIO CASALICCHIO: USD 550 mil
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A indisponibilidade  deve  abranger  as  contas  pessoas  físicas  e  das  empresas  dos
investigados.

 A indisponibilidade agora pretendida deverá recair sobre quaisquer outros bens ou
valores  sob guarda,  depósito  ou administração da instituição  financeira,  tais  como ações,
participações  em  fundos  de  ações,  letras  hipotecárias  ou  quaisquer  outros  fundos  de
investimento, assim como PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL – Vida Gerador
de Benefício Livre e Fundos de Previdência Fechado, não se limitando àquelas albergadas no
sistema  BacenJud  2.0,  tais  como  instituições  financeiras  que  administrem  fundos  de
investimento,  inclusive  das  que  detenha  a  administração,  participação  ou  controle,  as
cooperativas  de  crédito,  corretoras  de  câmbio,  as  corretoras  e  distribuidoras  de  títulos
imobiliários.

IV – REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

A) autorização judicial para a realização de  BUSCA E APREENSÃO pela Polícia
Federal, com acompanhamento pela Receita Federal do Brasil, mediante prévia confirmação
de endereços pela autoridade policial;

B) a prisão preventiva de  PEDRO AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS;

C) a condução coercitiva de  ALVARO GUALBERTO TEIXEIRA DE MELLO,
FERNANDA GONÇALVES LUZ,  GUILHERME CASALICCHIO, CARLOS LUIGI
CASALICCHIO e FABIO CASALICCHIO;

D) a  constrição  de  valores  em nome dos  investigados  até  o  limite  da  vantagem
auferida com os crimes investigados.

Curitiba,  25 de abril de 2017.

______________________________

     Deltan Martinazzo Dallagnol

        Procurador da República 

______________________________

Orlando Martello

Procurador Regional da República

______________________________

Diogo Castor de Mattos

Procurador República
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______________________________

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

______________________________

Laura Tessler

Procuradora da República

______________________________

Julio Noronha

Procurador da República

______________________________

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 

______________________________

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

______________________________

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

______________________________

Jerusa Burmann Vieceli

Procuradora da República

______________________________

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

______________________________

Antonio Carlos Welter

Procurador Regional da República

______________________________

Januário Paludo

Procurador Regional da República
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