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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05 
RICARDO RIBEIRO PESSOA 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2015, na sede do 
Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar 
- Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-
400, presentes os Procuradores da República Daniel de Resende 
Salgado e Rodrigo Telles de Souza e o Promotor de Justiça 
Sérgio Bruno Cabral Fernandes, integrantes do Grupo de 
Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República através 
da Portaria PGR/MPU nº 3, de 19/01/2015, bem como os 
Delegados da Polícia Federal Thiago Machado Delabary e 
Leonardo Paiva de Medeiros, foi realizada, observando-se todas 
as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na 
presença dos advogados Tracy Joseph Reinaldet, OAB/PR nº 
56.300, e Carla Vanessa Tiozzi Huybi De Domenico Caparica 
Aparício, OAB/SP 146.100, a oitiva do colaborador RICARDO 
RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, natural de 
Salvador/BA, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa e Carlos 
Ribeiro Pessoa, nascido em 15/11/1951, profissão engenheiro 
civil, RG nº 684844-IPM/BA, CPF nº 063.870.395-68, o qual 
declarou: QUE renuncia, na presença de seus defensores ao 
direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a 
verdade, nos termos do §14° do art. 4° da Lei nº 12.850/2013; 
QUE o declarante e seu defensor autorizam expressamente e 
estão cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da 
Lei nº 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente 
lacrados e custodiados pelos representantes do Ministério Público 
ora presentes, que ficarão responsáveis pela guarda, custódia e 
preservação do sigilo das informações, a serem ulteriormente 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal; indagado acerca dos 
fatos constantes do anexo 19, afirmou; QUE a UTC começou a 
se interessar, no ano de 2002, por contratos da Trans etro a partir 
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da prospecção que a empresa fez sobre as oportunidades que 
existiam dentro do plano de investimentos da Transpetro; QUE a 
UTC participou de algumas licitações, vencendo certames em 
2002, 2003 e 2006; QUE a licitação vencida em 2006 tinha por 
objeto a contratação de serviços de reforma de tanques de 
estocagem de combustível no Sul do Brasil; QUE a licitação foi 
legítima, tendo havido efetiva disputa entre os participantes; 
QUE o contrato obtido pela UTC foi assinado em 20/07/2006; 
QUE no decorrer da execução do contrato, a UTC começou a ter 
dificuldades, especialmente no que tange à fiscalização, ao 
planejamento, à liberação de frentes, à realização de medições e à 
consequente efetivação dos pagamentos; QUE, diante dessas 
dificuldades, o declarante procurou o presidente da Transpetro, 
SERGIO MACHADO, para superar os entraves na execução das 
obras; QUE tem conhecimento de que SERGIO MACHADO 
desde 2003 estava na Transpetro, por indicação do Senador 
RENAN CALHEIROS, como era fato notório na época; QUE 
nos encontros que teve com SERGIO MACHADO, este disse 
que poderia ajudá-lo e solicitou que o declarante lhe pagasse o 
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE SERGIO 
MACHADO disse que o pagamento serviria para fazer com que 
as obras andassem normalmente; QUE o declarante efetuou o 
pagamento, mas não houve melhora na execução do contrato 
com a Transpetro; QUE o pagamento foi feito por meio de três 
ou quatro parcelas, entregues em dinheiro em espécie em São 
Paulo, na sede da UTC ou em um apart-hotel no bairro do Itaim, 
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, próximo ao Condomínio y 
São Luís da Avenida Faria Lima, a uma pessoa de nome FELIPE 
PARENTE; QUE SERGIO MACHADO havia dito ao declarante 
que a pessoa responsável pelo recebimento dos valores seria 
FELIPE PARENTE; QUE o declarante repassou os dados de 
FELIPE PARENTE a WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro 
da UTC; QUE WALMIR PINHEIRO manteve contato com 
FELIPE PARENTE, realizando o pagamel}to; QUE o pagamento 
das parcelas foi feito provavelmente entre o segundo semestre de 
2007 e o primeiro semestre de 2008; QUE os valores foram 
obtidos a partir do caixa dois da UTC, formado com base e 
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contratos superfaturados ou fictícios com as empresas ROCK 
STAR e SM TERRAPLENAGEM, pertencentes a ADIR 
ASSAD, ou com o escritório de advocacia TROMBETA 
(conforme termo de colaboração referente ao anexo 24); QUE os 
telefones de FELIPE PARENTE eram (85) 9103-7402 e (21) 
98677-6449; QUE a maior parte dos contatos relativos à situação 
foi feita por WALMIR PINHEIRO, responsável por 
operacionalizar os pagamentos de vantagens indevidas, sempre 
por orientação do declarante. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo 
que, lido e achado conforme, vai por todos assinado e lacrado em 
envelopes próprios. 

EM ROS DO MI~ÚBLICO: 

Rodrigo Telles 

ergio Bruno Cabral Fernandes 

DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL: 

Leonardo Paiva de Medeiros 
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