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INCIDÊNCIA PENAL: artigo 312 do Código Penal, artigo 1o da Lei n.
9.613/98 e artigo 4o da Lei no 8.137/90

INDICIADOS: PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, RENATO DE SOUZA
DUQUE, JOÃO VACCARI NETO, RICARDO PERNAMBUCO BECKHAUSER

Exmo. Senhor Juiz Federal:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em 28/01/2014, tendo por objeto

"apurar possível ocorrência do delito previsto no artigo 312 do Código Penal, artigo 1o

da Lei n. 9.613/98 e artigo 4o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (em seu

texto original e posteriormente com a redação dada pela Lei n° 12.529, de 2011), tendo

em vista o possível envolvimento da empresa CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN

ENGENHARIA S/A, CNPJ 40.450.769/0001-26, em esquema organizado de

cartelização, desvio e/ou apropriação de recursos públicos relacionados a empresa

PETROBRAS S/A"

O Inquérito Policial foi instaurado a partir de notícia crime que relata, em

síntese, o envolvimento da CARIOCA ENGENHARIA em "fraudes ligadas a estatal

PETROBRAS, viabilizando o aprofundamento das investigações em relação às

mesmas (empresas)", como desmembramento do IPL 1041/2015.

Como diligências iniciais, foi solicitado o levantamento do quadro societário

da CARIOCA, bem como informações à PETROBRAS quanto a pagamentos

efetuados pela CARIOCA. Resposta às fls. 109/139.
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Requisitou-se, ainda, perícia contábil-financeira ao SETEC. Laudo juntado

àsfls. 143/157.

Intimou-se RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO PERNAMBUCO

JÚNIOR para prestarem esclarecimentos nesta SR/PR, de forma complementar à sua

colaboração. Declarações juntadas aos autos de colaboração respectivo.

Juntados aos presentes autos os Termos de Colaboração n. 1 e 4 a 7 de

RICARDO PERNAMBUCO e 1 e 4 de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, por

determinação do Exmo. Juízo Federal nos autos da colaboração. Os Termos também

foram juntados a outros IPL correlatos, por determinação do Juízo Federal.

Intimado o colaborador MARIO GÓES a apresentar cópia de documentação

referente ao pagamento de qualquer vantagem indevida relacionada a empresa

CARIOCA. Resposta às fls. 91/108.

Analisando-se de forma objetiva, tem-se que o IPL foi instaurado com o fito

de apurar, de forma ampla, o envolvimento da CARIOCA ENGENHARIA no esquema

criminoso de corrupção, lavagem e cartelização no âmbito da PETROBRAS.

No curso da investigação, foi noticiado que a CARIOCA firmou acordo de

colaboração e de leniência com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, este último de

conteúdo ainda desconhecido para esta Autoridade Policial, mas que certamente

veicula novos elementos de corroboração dos crimes praticados.

Quanto à participação da CARIOCA na organização criminosa que frustrou

o caráter competitivo de diversas licitações no âmbito da PETROBRAS, entendo que

os achados já consignados em Relatórios de Análise como os de número 107 e 135

(planilhas encontradas na sede da ENGEVIX), aliados às conclusões do CADÊ e à

confissão dos colaboradores RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO PERNAMBUCO

JÚNIOR, não deixam margem de dúvidas de que a CARIOCA, por meio de seus

executivos, de fato integrou o cartel que, por longo período de tempo, frustrou o caráter

competitivo de licitações da PETROBRAS. Os colaboradores mencionam
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especificamente obras como o Terminal Aquaviário Barra do Riacho (TABR) e GNL da

Bahia.

A colaboração de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e RICARDO

PERNAMBUCO também confirma a ocorrência de pagamentos de vantagens

indevidas a agentes públicos que já foram denunciados por fatos semelhantes (JOÃO

VACCARI, RENATO DUQUE) ou mesmo que já se tornaram colaboradores da Justiça

(PEDRO BARUSCO). Entendo que já consta dos autos prova suficiente de tais

alegações, seja por meio do Laudo Pericial contábil (que atesta doações eleitorais),

seja pela documentação apresentada por MARIO GÓES. Recentemente, os

colaboradores ainda complementaram suas declarações, apresentando novos

documentos com referência aos pagamentos a PEDRO BARUSCO, e que já foram

juntados nos autos da respectiva colaboração.

Nesse sentido, procedi ao indiciamento dos envolvidos, conforme despacho

retro.

Não vislumbro outras diligências cabíveis no âmbito deste IPL quanto aos

crimes já expostos - no que concerne à responsabilização criminal dos executivos da

CARIOCA -, especialmente porque já constam dos autos inúmeros elementos que

corroboram a ocorrência dos ilícitos. Considerando que parte dos fatos já foi inclusive

objeto de denúncia pelo MPF, e existindo acordo de leniência aparentemente em

andamento (o qual possivelmente veicula novos elementos de corroboração), relato o

presente Inquérito Policial, submetendo tudo à apreciação do Exmo. Juízo Federal e

do Exmo. Representante Ministerial.

Coloco-me, desde já, à disposição para o atendimento de quaisquer

diligências imprescindíveis ao oferecimento de denúncia, nos termos do art. 16, do

Código de Processo Penal. Solicito, respeitosamente, que, caso venham a ser

solicitadas diligências complementares (na hipótese de ainda existirem fatos que não

tenham sido suficientemente corroborados por meio da documentação juntada nos

autos e nos autos da colaboração e acordo de leniência), sejam feitas da maneira mais

descritiva e específica possível, para o fim de propiciar seu rápido e eficaz
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cumprimento.

Outros fatos, que destoam do objeto inicial deste IPL (Termos de

Colaboração n. 4 e 6 de RICARDO PERNAMBUCO; Termo de Colaboração n. 5 de

RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR) já se tornaram objeto de apuratório próprio

sigiloso por exigirem apuração mais aprofundada e de modo a não tumultuar o

andamento processual destes autos, além de necessária a manutenção de sigilo com

o objetivo de não frustrar diligências

RENATA DA SILVA RODRIGUES

Delegada de Polícia Federal
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