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RELATÓRIO

C/C DESPACHO DE INDICAMENTO

INQUÉRITO POLICIAL N° 0202/2015-4-SR/PF/PR
INSTAURADO EM: 28/01/2015

ENCERRADO EM : 20/03/2017

PROCESSO N°: 50040436720154047000

INCIDÊNCIA PENAL: art. 90 da Lei 8.666/90, art. 9o. I e II, da Lei 8.137/93 e art 288 do
CP

INDICIADOS: JOSÉ CLÁUDIO GAGO DE LIMA

Exmo. Senhor Juiz Federal:

O presente inquérito foi instaurado com o fito de apurar o envolvimento da

SKANSKA BRASIL LTDA no esquema organizado de cartelização, desvio e/ou

apropriação de recursos públicos relacionados à PETROBRAS, a partir de

desmembramento originado do IPL 1041/2013. Tratam-se dos delitos previstos 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).

Às fls. 10/111 encontra-se material encaminhado pela PETROBRAS referente

aos pagamentos efetuados pela estatal à empresa SKANSKA BRASIL LTDA, com a

identificação dos gerentes de contrato, responsáveis pela medição e pagamentos

efetuados à empresa contratada.
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Às fls. 127/129 encontra-se ofício do MPF sintetizando o funcionamento do

cartel onde se encontrava inserida a empresa SKANSKA e apontando os elementos que

fundamentaram tal constatação, amparados, principalmente, no conteúdo de

colaboração premiada de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO. Segundo

apurado {IPL 593/14). AUGUSTO RIBEIRO, representando o consórcio SPS, vencedor

de licitação objetivando a execução das obras de ampliação da Estação de Compressão

de Gás do Terminal de Cabiúnas em Macaé/RJ (TECAB/CABIÜNAS 3), formado pelas

empresas SKANSKA BRASIL LTDA, PROMON ENGENHARIA LTDA e SOG - ÓLEO E

GÁS S.A empresas, ofereceu e prometeu o pagamento de vantagem econômica ilícita a

RENATO DUQUE, para favorecer o consórcio no procedimento. Para facilitar e dar

aparência de licilude às transferências financeiras, através de sua empresa ENERGEX

GROUP REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, AUGUSTO RIBEIRO simulou um

contrato de prestação de serviços com as empresas do consórcio, tendo assinado pela

SKANSKA o gerente de projetos PAULO GONÇALVES EVSHUKOFF e o diretor geral

NELSON BRANCO MARCHETTI, onde lhe foram repassados R$ 3.000.000,00, dos

quais US$ 1.000.000,00 foi entregue a RENATO DUQUE na conta "MARINELLO" do

Banco Safra, no Panamá.

O Cd de fls. 130 contém cópia do "Contrato de Prestação de Serviços SPS x

ENERGEX", cópia do "Relatório da Comissão de Licitação" e cópia do "Contrato

PETROBRÁSxSPS".

Às fls. 132/134 encontra-se ofício do MPF sintetizando o funcionamento do

cartel onde se encontrava inserida a empresa SKANSKA e apontando os elementos que

fundamentaram tal constatação, amparados, principalmente, no conteúdo de

colaboração premiada de JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO e documentos

apreendidos em seu poder. Segundo apurado, JÚLIO GERIN, representando o

CONSÓRCIO GASODUTO AMAZÔNIA, vencedor de licitação objetivando a execução

da construção do lote B2 (trecho Anamã/Manaus) do Gasoduto Urucu-Manaus, formado

pelas empresas CAMARGO CÔRREA e SKANSKA BRASIL LTDA, ofereceu e prometeu
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o pagamento de vantagem econômica ilicita a RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO,

para favorecer o consórcio no procedimento. Para facilitar e dar aparência de licitude às

transferências financeiras, através de sua empresa PIEMONTE EMPREENDIMENTOS

LTDA, JÚLIO GERIN simulou um contrato de prestação de serviços de consultoria com

as empresas do consórcio, em valor superior a R$ 6.000.000,00. Os valores devidos a

título de "propina" foram repassados a RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO no

exterior, através de contas mantidas pelos mesmos e pelo próprio JÚLIO GERIN no

exterior.

Âs fls. 137/142 termo de declarações de ALBERTO YOUSSEF, em

colaboração premiada, onde relata que, de alguma maneira, operacionalizou o

pagamento de propinas por parte de diversas empresas, dentre as quais a SKANSKA,

por conta de contratos celebrados com a PETROBRAS.

Às fls. 143/146 manifestação do MPF em relação a requerimento da

sociedade estrangeira SKANSKA quanto ao cancelamento da autorização para funcionar

no Brasil por intermédio de sua sucursal. Em tal documento são relatados diversos

empreendimentos com a PETROBRAS em que a SKANSKAS participou na condição de

consorciada, havendo indícios de oferta de vantagens ilícitas a funcionários do afto

escalão da PETROBRAS para efetivação de contrato.

Às fís. 182/189 informações quanto ao quadro societário da SKANSKA

BRASIL LTDA.

Às fls. 195/197 ficha cadastral da SKANSKA BRASIL LTDA.

Às fls. 198/211 termos de colaboração premiada de PEDRO JOSÉ BARUSCO

FILHO onde menciona a SKANSKA.

Às fls. 212/221 termos de colaboração premiada de AUGUSTO RIBEIRO DE

MENDONÇA NETO onde menciona a SKANSKA.
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Às fls. 222/231 termos de colaboração premiada de JÚLIO GERIN DE

ALMEIDA CAMARGO onde menciona a SKANSKA.

Às fls. 258/259 termo de colaboração premiada de NESTOR CUNAT

CERVERO tratando da SKANSKA.

Nas fls. 266/267, novo depoimento de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA

NETO, no qual reafirma a participação da SKANSKA no cartel, bem como o contato com

JOSÉ CLÁUDIO GAGO LIMA.

Cabe consignar, conforme termo de declarações de fls. 266/268, que

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO afirmou categoricamente que "QUE a

única pessoa com quem conversou na empresa SKANSKA sobre pedido de comissão

foi JOSÉ CLÁUDIO GAGO LIMA; (...) QUE esclarece que JOSÉ CLÁUDIO GAGO LIMA

não concordou com o pagamento da comissão, bem como esta comissão não foi

efetivada a nenhum dirigente da PETROBRAS" (fl. 267).

JÚLIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, por sua vez, foi ouvido na fl. 277,

onde afirmou nunca ter mantido contato com executivos da SKANSKA, não tendo

conhecimento sobre os fatos narrados por AUGUSTO MENDONÇA.

Outrossim, no termo de declarações no âmbito do acordo de colaboração

premiada (fls. 215/221), notadamente na fl. 221, ao tratar da obra TECAB3, AUGUSTO.

por sua vez, afirma que "houve uma exigência de vantagem indevida feita por RENATO

DUQUE em receber uma 'comissão' sobre tal contrato, do valor aproximado, salvo

engano, entre R$ 10 e R$ 20 milhões de reais; QUE como o assunto não foi efetivo, as

outras consorciadas, PROMON e SKANSKA, se negaram a fazer qualquer tipo de acerto,

e como o deciarante era quem tinha se comprometido com RENATO DUQUE em fase

anterior na tentativa de que houvesse acordo, ele pressionou muito o deciarante para

que houvesse pagamentos e o deciarante acabou pagando R$ 3 milhões de Reais, mas

foi reembolsado pelo CONSÓRCIO SPS por sua empresa ENGERGEX; QUE dessa
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forma o declarante emitiu em torno de 3 milhões em notas fiscais da ENERGEX para o

consórcio {retificando o valor de 2 milhões que mencionou em termo anterior), simulando

prestação de serviços do declarante; QUE pagou o valor de R$ 3 milhões no exterior

para RENATO DUQUE, mediante transferência do valor correspondente em dólares de

sua conta mantida no BANCO SAFRA PANAMÁ, em nome da companhia STOWAWAY,

para a conta 'MARINELLO';"

Instado a esclarecer os fatos, AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA

apresentou a petição de fls. 355/356, na qual menciona a retificação de seu termo de

colaboração originário aduzindo que havia se confundido em seu depoimento anterior e

que não houve repasse dos valores recebidos por meio do contrato celebrado entre o

consórcio e a empresa ENERGEX para executivos da PETROBRAS.

Foi juntado nas fls. 279/329 Laudo de perícia em obra de engenharia

relacionado à empresa SKANSKA e o Laudo de perícia em obra de engenharia de fls.

330/351 referente à cartelização nas obras da PETROBRAS.

Consta ainda na fl. 352 o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n°

135/2014.

Ouvido em sede policial JOSÉ CLÁUDIO GAGO DE LIMA nega a participação

nos fatos.

O laudo pericial n. 1280/2016 aponta (fls. 281/282) 9 obras nas quais a

empresa SKANSKA foi vencedora, individualmente ou em consórcio.

O laudo aponta ainda a existência de anormalidade estatística nos resultados

dos processos licitatórios onde todas as propostas apresentadas pertenciam às

empresas investigadas na Operação Lava Jato, quer seja de forma individual, quer seja

em forma de consórcio com outras empresas, permitindo concluir que, quando as

licitações recebiam propostas exclusivamente do "clube das 16", a média de preços era

' \
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significativamente superior à das licitações que receberam propostas de empresas

externas ao clube.

Tal anormalidade, segundo o laudo, aponta para a elevação arbitraria dos

preços.

Os peritos apontaram que o contrato 0800.0056801.10.2 (CONSÓRCIO SPE

- Skanska, Promon e Engevix), para o fornecimento de bens e prestação de serviços

relativos à Unidade de Destiiaçao Atmosférica e a Vácuo e Subestação Elétrica Unitária

para o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, foi fraudado mediante

atuação direta do cartel composto pelo "Clube das 16", resultando, em valores atuais,

um prejuízo de R$ 293.808.576,52 à estatal.

Da mesma forma, o ajuste entre as competidoras resta evidenciado pelas

planilhas apreendidas na sede da ENGEVIX, objeto do RPJ n. 135.

Um grupo de planilhas e documentos indicam ajustes envolvendo a a

empresa investigada (SK/KS/SKK):
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Planilhas e anotações indicando preferência da TC (TECHINT) e AG (ANDRADE GUTIERREZ) no

projeto COMPERJ, Coque

Demonstrada a materialidade dos crimes sob comento, insta perquirir quanto

a autoria, no âmbito da SKANSKA, especificamente quanto aos contratos apontados.
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Primeiramente, tem-se uma coleção de colaboradores da Justiça que

igualmente integraram o "clube" de empreiteiras e que indicam com segurança que a

SKANSKA era uma das componentes do "clube", como por exemplo PEDRO JOSÉ

BARUSCO FILHO (Termo de colaboração n° 21 e 5) e ALBERTO YOUSSEF (Termo de

Colaboração n° 50), e que seria representada nas reuniões por JOSÉ CLÁUDIO GAGO

DE LIMA.

Elenco, aqui, as declarações de colaboradores nesse sentido:

a) AUGUSTO MENDONÇA (termo 01) "QUE o número de empresas que

compunham o cartel foi ampliado a partir do final do ano de 2006, com a entrada da OAS,

representada por LEO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS, a SKANSKA, representada

por CLÁUDIO LIMA...";

b) DALTON AVANCINI (termo 02): "QUE, quem capitaneava essa

organização e tinha uma maior influência nas decisões devido ao seu porte era a

empresa ODEBRECHT, sendo que as empresas que participavam de maneira

permanente eram a própria ODEBRECHT, a CAMARGO, UTC, OAS, ANDRADE

GUTIERREZ e QUEIROZ GALVAO; QUE, tais empresas eram as maiores e acabavam

liderando o mercado e influenciam de maneira mais contundente a divisão as obras,

recebendo um volume maior em relação aos contratos em face do seu porte; QUE, havia

empresas menores que participavam de maneira permanente do esquema, como

TECHINT, SKANSKA, PROMON, ENGEVIX, MENDES JÚNIOR, IESA, TOYO SETAL

as quais tinham uma participação menor tanto nos contratos como em relação as

decisões adotadas."E, mais adiante: "pela SKANSKA era CLÁUDIO LIMA".

1 QUE durante o período em que trabalhou com RENATO DE SOUZA DUQUE, principalmente as empresas do chamado

"cartel" pagavam propina e o declarante gerenciava o pagamento de tais propinos também em favor de RENATO

DUQUE; QUE dentre as empresas do "cartel" o declarante cita a titulo exemplificativo a CAMARGO CORRÊA, a

ANDRADE GUTIERREZ. a ODEBRECHT, a OAS, a QUEIROZ GALVÃO, a ENGEVIX, a IESA, a MENDES JÚNIOR, a MPE, a

SETAL, a SKANSKA, o UTC, a PROMON e a GALVÃO ENGENHARIA; QUE essas empresas comporiam o "núcleo duro".
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c) RICARDO PESSOA {termo 28): "QUE, a sistemática do ajuste e

combinação dos pacotes definidos pela "mesa", conforme acima narrado, começou na

obra da REVAP (Refinaria do Vale do Paraíba); (...) QUE, quem de fato apresentou

proposta sabendo que não iria ganhar foram as empresas IESA, SKANSKA e TECHINT;

QUE, os representantes das empresas mencionadas foram, nesse caso: IESA, VALDIR

CARREIRO; SKANSKA, ALFREDO COLADO e CLÁUDIO LIMA;

Como se percebe, JOSÉ CLÁUDIO GAGO DE LIMA é indicado como

representante da SKANSKA nas reuniões do cartel que trataram dos contratos sob

investigação.

Para reforçar a participação da empresa no "grupo", veja-se ainda Para

corroborar a existência de acordos entre as empresas do clube, cópia da página n° 1025,

apreendida no Apenso 01, Volume 05, IPL 791/2014 - Engevix, com anotações

manuscritas, datada de 14/08/09, informando que para a obra do HDT da RBPC, a qual

estava destinada para a empresa Promon. não houve acordo, bem como para a decisão

de liberar (deixar livre) a obra da URE, Águas Ácidas da RNEST, já para o Turbo

Expansor da REDUC a escolhida foi a MPE, ainda consta uma menção a empresa

Skanska, a qual "não ficou com nada, quer posição futura".
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Tratando-se crime de cartel e fraude ã licitação, perpetrado no âmbito de um

"clube" integrado por outras fornecedoras da PETROBRAS, as quais anuíam para o

oferecimento de propostas de cobertura e outras condutas igualmente ilícitas, entendo

que o investigado JOSÉ CLÁUDIO GAGO DE LIMA, agiu sob o manto de uma

associação criminosa, composta por outros indivíduos. Os fatos sob apuração

consumaram-se anteriormente à vigência da Lei 12.850/13, subsistindo, contudo, a

incidência do tipo penal do art. 288 do CP (associação criminosa).
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Diante do exposto, existindo indícios de autoria e materialidade, determino o

INDICIAMENTO de;

- JOSÉ CLÁUDIO GAGO DE LIMA, já qualificado nos autos, pela prática dos

crimes do art. 90 da Lei 8.666/93, art. 4o, I e II, da Lei 8.137/90 e art. 288 do

CP, relativa à sua atuação no âmbito do "clube" para ajustar e fraudar licitação

de contratos junto ã PETROBRAS;

Determino, ainda, as seguintes diligências:

a) Considerando que os advogados encontram-se habilitados nos autos, com

a inserção do presente despacho no sistema eproc terão ciência dos elementos nele

constantes;;

b) Uma vez que o indiciado já foi ouvido acerca dos fatos, proceda-se ao seu

indiciamento indireto. Lavre-se o correspondente BIC;

Consigne-se que o presente indiciamento trata tão somente da ocorrência dos

crimes de fraude à licitação e cartel relativos aos contratos celebrados SKANSKA, a partir

dos elementos de informação colacionado nos autos até o presente momento, e que já

permitem um juízo positivo de cometimento dos delitos.

Outros fatos que venham a ser descortinados, envolvendo a SKANSKA ou

outros agentes da empresa, poderão ser objeto de apuratório próprio, visando a otimizar

a instrução criminal.

Com o ato de indiciamento, e já constante dos autos elementos de

informações que possibilitam um juízo positivo do cometimento dos delitos, entendo

esgotadas as diligências cabíveis na esfera policial. Assim, submeto tudo ã apreciação

do Exmo. Juízo Federal e do Exmo. Representante Ministerial, para as medidas que

entenderem cabíveis.

MÁRCIO ADRIANO ANSELMO

Delegado de Polícia Federal
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