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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04 
RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR 

RUB.: 

Às 16h00min do dia 1 º do mês de outubro de 2015, no Distrito 
Federal e na sede do Ministério Público Militar, presentes os 
Procuradores da República Rodrigo Telles de ~ouza e Marcello 
Miller e o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador
Geral da República por meio da Portaria PGR/MPU nº 3, de 
19/01/2015, foi realizada, observando-se todas as cautelas de 
sigilo e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos 
advogados Luciano Feldens, OAB/RS nº 75825, Débora Poeta 
Weyh, OAB/RS 62866, Mário Azambuja Neto, OAB/RS 77001, 
a oitiva do colaborador RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, 

"-

brasileiro, portador do CPF 002.219.087-22, natural de Rio de 
Janeiro, filho de RICARDO PERNAMBUCO, RG 082429663 
(IFP/RJ), residente na Av. Juscelino Kubitschek, 50, 1 º andar, São 
Paulo, 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 seus defensores 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 custodiados pelos representantes do Ministério 
Público ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, 
custódia e preservação do sigilo das informações, a serem 
ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; QUE 
questionado sobre os fatos tratados no Anexo 2 (João Vaccari 
Neto - Doações ao PT, não declaradas, relacionadas a obras 
da PETROBRAS), o depoente esclareceu: QUE, no ano de 
2011, JOÃO VACCARI NETO veio ao encontro do depoente em 
seu escritório e solicitou que a empresa CARIOCA fizesse u a 
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doação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao PARTIDO L.R_U.:..B.:..·:.:.:==:::j'i=;AJ~ 
1 DOS TRABALHADORES - PT; QUE a doação não se 

vinculava a nenhuma campanha eleitoral específica; QUE o 
encontro com JOÃO VACCARI NETO ocorreu em São Paulo, 
onde o depoente morava e trabalhava e continua morando e 
trabalhando; QUE o depoente conheceu JOÃO VACCARI NETO 
por volta de 2010, por meio do ex-secretário de finanças do PT, o 
qual antecedeu JOÃO VACCARI NETO, de nome PAULO 
FERREIRA; QUE a CARIOCA já fazia doações eleitorais ao PT, 
desde o ano de 2004 ou 2006; QUE desde então a em'J)resa já fez 
doações de algo em tomo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais) ao PT, o que pode ser verificado nos registros do Tribunal 
Superior Eleitoral - TSE; QUE a motivação das doações era a 
intenção de estabelecer uma proximidade com o partido que 
estava no poder; QUE a realização das doações facilitava a 
relação com o PT; QUE a CARIOCA também fazia doações 
eleitorais para outros partidos; QUE o depoente geralmente se 
comunicava com JOÃO VACCARI NETO por telefone; QUE 
JOÃO VACCARI NETO normalmente mandava SMS para o 
depoente; QUE, por vezes, o depoente telefonava para o 
Diretório Nacional do PT e solicitava a marcação de reunião com 
JOÃO VACCARI NETO; QUE os encontros do depoente com 
JOÃO VACCARI NETO ocorriam na filial da CARIOCA em 
São Paulo, no Diretório Nacional do PT ou em restaurantes, 
principalmente no Restaurante Varandas; QUE os registros de 
acesso à filial da CARIOCA em São Paulo, relativos aos últimos 
dezoito meses, indicam entradas de JOÃO VACCARI NETO, 
conforme documento apresentado; QUE, quanto ao pedido de , 
doação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao PT em 2011, 

~ JOÃO VACCARI NETO solicitou que a doação fosse feita em 
valores em espécie; QUE JOÃO VACCARI NETO não 
especificou a destinação que seria dada aos valores, nem o 
depoente perguntou nada a esse respeito; QUE, na ocasião, 
JOÃO VACCARI NETO não mencionou o nome de nenhuma 
outra pessoa vinculada ao PT; QUE o depoente não teve contato 
com mais nenhum outro integrante do PT para tratar desse 
assunto; QUE o depoente disse a JOÃO VACCARI NETO que, 
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devido ao valor elevado, precisava conversar com seu pai no Rio L.:R~U=-=B.:.:·==~::j"~ 
de Janeiro; QUE, em seguida, o depoente conversou com seu } 
genitor acerca do tema, o qual concordou com a realização da , 
doação; QUE o depoente disse a JOÃO VACCARI NETO que a 
doação seria feita em quatro pagamentos iguais, de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com intervalo de 
dois a três meses entre cada parcela; QUE a primeira parcela 
provavelmente foi paga no início de 2011, ao passo que a última 
deve ter sido paga no final de 2011; QUE a obtenção dos valores 
em espécie pela CARIOCA era feita das seguintes formas: a) 
utilização de doleiros; b) superfaturamento de contratos de 
prestação de serviços; c) simulação de contratos de prestação de 
serviços; QUE o depoente não tinha relação direta com os 
doleiros usados pela CARIOCA; QUE o depoente apenas ouviu 
falar de um doleiro de nome DAVES ou DAVIS, não sabendo ao 
certo o primeiro nome dessa pessoa; QUE esse doleiro era 
radicado no Rio de Janeiro, tendo posteriormente se mudado para 
o Uruguai; QUE os contratos de prestação de serviços 
superfaturados eram celebrados entre a CARIOCA e diversas 
empresas, entre as quais pode citar as empresas do GRUPO 
PROFICENTER, não se recordando de outras; QUE pode 
verificar e fornecer posteriormente dados sobre essas outras 
empresas; QUE os contratos de prestação de serviços simulados 
ou fictícios eram celebrados entre a CARIOCA e algumas 
empresas, entre as quais pode citar a ROCK STAR e a LEGEND, 
de propriedade de ADIR ASSAD; QUE pode verificar e fornecer 
posteriormente dados sobre outras empresas que celebravam 
contratos de prestação de serviços simulados ou fictícios com a 
CARIOCA; QUE o depoente não conhece pessoalmente ADIR 
ASSAD; QUE o depoente não tem como relacionar os 
pagamentos ao PT em 2011 e alguma forma específica de 
obtenção de valores em espécie pela CARIOCA; QUE uma 
funcionária da CARIOCA, de nome TANIA FONTENELE, pode 
fornecer maiores detalhes sobre essas operações; QUE as 
parcelas doadas ao PT foram entregues por um ex-funcionário da 
CARIOCA, de nome ALBUÍNO AZEREDO JÚNIOR, a um 
preposto de JOÃO VACCARI NETO, em São Paulo; QUE o 
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NETO que recebeu os valores; QUE os repasses de valores 
ocorreram na filial da CARIOCA em São Paulo e em locais 
indicados pelo preposto de VACCARI; QUE o depoente irá 
conversar com ALBUÍNO para obter maiores detalhes sobre a 
situação; QUE a CARIOCA tem por tradição ser uma empresa 
que atua mais em obras estaduais; QUE, na esfera federa), a 
única área de atuação da CARIOCA se relacionava a obras da 
PETROBRAS; QUE o interesse do depoente e da CARIOCA em 
atender ao pedido de VACCARI consistia na inclusão da empresa 
na lista de convidadas de obras da PETROBRAS; QUE, na 
época, especificamente, havia a obra da Fábrica de Fertilizantes 
(Amônia) da PETROBRAS em Uberaba/MG; QUE a obra era de 
responsabilidade da Diretoria de Gás e Energia, na época 
ocupada por GRAÇA FOSTER, por indicação do PT; QUE, no 
entanto, quem conduzia o procedimento licitatório era a Diretoria 
de Serviços da PETROBRAS, na época ocupada por RENATO 
DUQUE, por indicação do PT; QUE, por isso, em 15/04/2011, o 
depoente enviou duas correspondências, uma à Diretoria de Gás 
e Energia e outra à Diretoria de Serviços, solicitando a inclusão 
da CARIOCA no rol de empresas a serem convidadas para a 
licitação da obra em questão; QUE, posteriormente, na mesma 
data de 15/04/2011, o depoente enviou mensagem eletrônica à 
sua secretária, de nome SHEILA OLIVEIRA, com a seguinte 
solicitação: "imprimir estes anexos, na 2° feira, entregar a 
Angela no PT e pedir a ela p encaminhar p Dr João Vaccari"; 
QUE os anexos a essa mensagem eletrônica consistiam nas 
correspondências endereçadas à Diretoria de Gás e Energia e à 

, ~' Diretoria de Serviços da PETROBRAS, acima referidas; QUE 
r<::'S SHELIA OLIVEIRA ater:deu à solicitação e fez ad documentação y 
'-....J chegar ao PT; QUE JOAO VACCARI NETO epois disse ao 

depoente que iria conversar com RENATO DUQUE para 
interceder em favor da CARIOCA; QUE a CARIOCA acabou 
sendo efetivamente convidada, mas o convite ocorreu cerca de 
quinze a vinte dias antes da licitação, o que inviabilizou a 
participação da empresa na licitação, pois era necessário um 
tempo maior para elaboração de uma proposta competitiva; QUE 
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a relação do depoente com JOÃO VACCARI NETO se devia ao RUB.: 
interesse da CARIOCA na intercessão de VACCARI em favor da L:..:.=.::.:..:.:=***
empresa em obras da PETROBRAS; QUE isso era claro tanto 
para o depoente como para JOÃO VACCARI NETO, pois ambos 
tratavam desse assunto; QUE o depoente inclusive chegava a 
afirmar a VACCARI o seguinte: "é preciso que você me ajude 
para eu poder ajudá-los; sem isso eu não consigo fazer doações, 
pois nossa empresa vive de obras"; QUE, inclusive, o depoente 
apresenta duas outras mensagens eletrônicas, de 26/09/2011 e de 
28/09/2011, nas quais trata da solicitação do apoio de VACCARI 
em favor da CARIOCA em relação a licitações de obras da 
PETROBRAS; QUE, além das mensagens eletrônicas, o 
depoente também apresenta registros de sua agenda pessoal - ' referentes a encontros com JOAO VACCARI NETO; QUE o 
depoente chegava a se en ontrar m JOÃO VACCARI NETO 
em Brasília, na sede na ional d PT. Nada mais havendo, 

17b01m que, após lido e achado 

r o-;w...~--

Proµw_ ~ep~Jica 
Rodrigo Telles ~a 

Procurador da República 

~ 
~""'"""1 o Cabral Fernandes 

~~~ 
Luciano Feldens 

Advogado 
~-:?ap. 

Debora Poeta Weyh 
Advogada 
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"Rol de Elementos de prova": 

1. Agenda eletrônica ( outlook) e e-mails indicando reuniões e 
contatos com o Sr. João Vaccari Neto, exemplificativamente: 

1.1. E-mail de 15/04/2011 no qual Ricardo Pernambuco Júnior 
solicita à sua secretária que imprima os protocolos de convites 
para obras na Petrobras, os quais estavam direcionados a Renato 
Duque e Graça Poster, e os entregue "a Angela no PT e pedir a 
ela p encaminhar p Dr João Vaccari" [doe. 01]; 

1.2. E-mail de 26/09/2011 no qual Ricardo Pernambuco Júnior 
relata que está "marcada em bsb uma reuniao e ele na 4o feira" 
(referindo-se a João Vaccari), cujo objetivo era tratar de convite 
para licitação de obra na Petrobras [doe. 02] 

1.3. E-mail de 28/09/2011 no qual Ricardo Pernambuco Júnior 
solicita à ... sua secretária que imprima e-mail com lista de 
concorrentes para obra da Petrobras, na qual a Carioca não estava 
contemplada, e encaminhe envelope, sem timbre, para "entregar 
ern,.maos p dr vaccari" [doe. 02]; , 

2. Agenda eletrônica contemplando reuniões com o Sr. João 
Vaccari [doe. 03]; 

3. Registros na portaria da sede da Carioca Engenharia em São 
Paulo, nas datas de 03/02/2014, 15/08/2014 e 26/09/2014, 
contemplando a presença do Sr. João Vaccari Neto na empresa 
[doe. 04]; observação: os registros de portaria contemplam, 
apenas, os últimos 18 meses; 
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