
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

CONCLUSÃO

AO(S)03 dia(s) do mês de novembro de 2QJo^aço estes autos conclusos ao
Senhor Delegado. Eu, Hs"^ Leonardo Carbonera,
Escrivão de Polícia Federal, que o la\

DESPACHO

1. Tendo em vista os fatos ilícitos relatados nos termos de colaboração dos executivos

da CARIOCA, corroborados pelos elementos de informação juntados aos autos

(documentação apresentada por MARIO GÓES, laudo pericial contábil, bem como

informações prestadas por outros colaboradores) e nos autos da colaboração

premiada, existindo robusto conjunto probatório reunido no âmbito da Operação

Lavajato que indica a atuação de uma associação criminosa, organizada e com clara

divisão de tarefas (porquanto os fatos sob análise, s.m.j., são anteriores à vigência da

Lei 12.850/13), e existindo indícios de autoria e materialidade, INDICIO:

a) PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, já qualificado, pela prática dos crimes do art. 317

do CP, art. 1o da Lei 9613/98 e art. 288 do CP;

Por ter recebido, por meio do operador MÁRIO GÓES, vantagem indevida paga pelos
executivos da CARIOCA ENGENHARIA, entre 2008 a 2012, a fim de influenciar nos

contratos do Gasoduto Coari-Manaus, Píer de GNL e Terminal Aquaviário de Barra do

Riacho. Os recursos foram pagos em espécie e também por meio de transferências

para contas no Exterior controladas por MARIO GÓES, de forma a dissimular a origem

ilícita dos recursos.

b) MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GÓES, já qualificado, pela prática dos crimes

do art. 1o da Lei 9613/98 e art. 288 do CP;

Por ter dissimulado/ocultado a origem de recursos sabidamente de origem ilícita,

alcançados pela CARIOCA ENGENHARIA a PEDRO BARUSCO, recebendo-os em

espécie e também em conta mantida no Exterior, no período de 2008 a 2012, nos

termos expostos pelo colaborador RICARDO PERNAMBUCO, e comprovado

documentalmente: "QUE perguntado sobre os destinatários de pagamentos de

vantagens indevidas com recursos do caixa dois, para pagamentos no âmbito da

PETROBRAS, afirma que foram realizados pagamentos a MARIO GÓES, como

operador de PEDRO BARUSCO, em contratos indicados por PEDRO BARUSCO como

objeto de pagamento de vantagem indevida (CENPES, GASODUTO COARI-MANAUS,

PÍER DE GNL DA BAIA DE GUANABARA, TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BARRA DO

RIACHO); QUE pôde identificar, em consulta aos dados da conta GENEROSOS

FINANCIAL (banco CLARIDEN LEU, c/c 938595-21), na qual consta como beneficiário
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final, que foram realizadas 11 transferências a MARIO GÓES, na conta MARANELLE

(banco SAFRA), no total de CHF 3.557.804,09; QUE tais transferências se utilizaram

de uma conta intermediária (KOROMO FINANCIAL LTD, c/c 8598080, banco UBS), da

qual seu operador financeiro se valeu para tais créditos; QUE também houve crédito na

conta MAYANA, a partir da conta KINDAI FINANCIAL LTD (em 22/3/2012), que era

outra conta de passagem; QUE também houve pagamentos realizados em espécie a

MARIO GÓES, no valor de aproximadamente R$ 3 ou 4 milhões; QUE os pagamentos

em espécie a MARIO GÓES foi realizado pelo Diretor LUIZ FERNANDO, com quem

tinha interlocução; QUE o pagamento em espécie a MARIO GÓES se valeu do caixa

dois, ao passo que os pagamentos no Exterior utilizaram recursos do próprio

colaborador, mantido há anos no Exterior; (...)" (Termo de Colaboração complementar)

c) JOÃO VACCARI NETO, já qualificado, pela prática dos crimes do art. 317 do CP e

art. 288 do CP;

Por ter exigido e recebido vantagem indevida da CARIOCA, como intermediário do

PARTIDO DOS TRABALHADORES e em concurso com RENATO DUQUE, em 2011,

para influenciar em convite para a obra da Fábrica de Fertilizantes em Uberaba/MG.

Os recursos foram pagos em espécie a VACCARI, por meio do "caixa dois" da

CARIOCA, o qual contava, entre outras, com empresas do grupo de ADIR ASSAD, já

denunciado por sua atuação continuada como lavador de dinheiro.

d) RENATO DE SOUZA DUQUE, já qualificado, pela prática dos crimes do art. 317 do

CP e art. 288 do CP;

Por ter exigido e recebido vantagem indevida da CARIOCA, como intermediário do

PARTIDO DOS TRABALHADORES, em conjunto com JOÃO VACCARI, em 2011,

para influenciar em convite para a obra da Fábrica de Fertilizantes (Amônia) em

Uberaba/MG.

d) RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, já qualificados,
pela prática dos crimes do art. 333 do CP, art. 4o, II, alíneas "a" e "b" da Lei 8.137/90 e

art. 288 do CP;

Por terem, na condição de diretores/conselheiros da CARIOCA ENGENHARIA, e com

pleno domínio dos atos ilícitos perpetrados, (a) autorizado e determinado o pagamento

de vantagem indevida, por meio de seus executivos, aos agentes públicos acima

indiciados, nos termos e datas já expostos, (b) fraudado a competitividade de certames

licitatórios no âmbito da PETRÓBRAS, em concurso com outros fornecedores.

2. Comunique-se, pelo meio mais célere, os advogados dos indiciados, a fim de que

sejam cientificados quanto ao teor do presente despacho de indiciamento. Presume-se

que todos tenham amplo acesso aos autos, dada sua distribuição ao IPL 1041/2013.

3. Uma vez que os indiciados que são colaboradores já parecem ter se manifestado

quanto aos fatos em suas colaborações, e que RENATO DUQUE e JOÃO VACCARI

vêm, s.m.j, reservando-se no direito de permanecer em silêncio na esfera policial,

proceda-se ao indiciamento indireto de todos, com lavratura da BIC. Caso as defesas

de RENATO DUQUE e JOÃO VACCARI manifestem mudança no posicionamento de
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permanecer em silêncio de seus clientes, poderão peticionar nos presentes autos

nesse sentido.

5. Traslade-se aos autos os RPJ n. 107 e 135.

6. Junte-se também (a) o extrato bancário anexo, apresentado por MARIO GÓES em

sede policial, referente à conta MAYANA, referente a depósito pela KINDAI; (b) o

Termo de Colaboração Complementar de RICARDO PERNAMBUCO, atribuindo-lhe

sigilo nível 2 pelos motivos já expostos em despacho anterior.

7. Junte-se aos autos o relatório.

8. Atualize-se o EPROC, verificando se todas as peças do dossiê físico se encontram

carregadas.

9. Após, baixa do dossiê físico.

Curitiba/PR, 03 de Novembro de 2016.

RENATA DflTSILVA RODRIGUES

Deleqada de Polícia Federal

DATA

AqS)03 dia(s) do mês de novembro de 2016

Despacho da Autoridade. Eu,

Carbonera, Escrivão de Polícia Federal, que o I

estes autos com o

Leonardo
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