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MINISTÉR10 P ÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 5 
RICARDO PERNAMBUCO 

RUB.: 

Às 17h29min do primeiro dia do mês de outubro do ano de dois 
mil e quinze (01/10/2015), no Distrito Federal e na sede do 
Ministério Público Militar, presentes os Procuradores da 
República Rodrigo Telles de Souza e Marce-llo 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 Drs. 
LUCIANO FELDENS, OAB-RS-75825, DEBORA POETA 
WEYH, OAB-RS-62866 e MARIO AZAMBUJA NETO, OAB
RS-77001, a oitiva do colaborador RICARDO 
PERNAMBUCO, brasileiro, portador da RG 1.511.390-IFP/RJ e 
do CPF nº 005.994.687-34, residente e domiciliado na Rua do 
Parque 31, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, 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 §14º do art. 4º 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 

f 

,y 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; QUE questionado 
sobre os fatos tratados no Anexo 3 (Pagamentos a Mario Goes 
- Obras da PETROBRAS), o depoente esclareceu: QUE a 
CARIOCA efetivamente pagou a MARIO GOES valores ~ 
indevidos, a partir de meados de 2008 até o final de 2012; QUE ) \U 
MARJO GOES se apresentava como ~ d~ P;
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BARUSCO, gerente da Diretoria de Serviços da PETROBRAS, LR_U.:...B_ . ..:.:: ==*1::1.l 

na época ocupada por RENATO DUQUE; QUE o funcionário da 
CARIOCA de nome LUIZ FERNANDO REIS era o responsável 
por fazer os contatos com MARIO GOES; QUE o diretor da 
CARIOCA de nome ROBERTO MOSCOU também chegou a ter 
contatos com MARIO GOES; QUE o depoente nunca chegou a 
conhecer ou ter contato pessoal com MARIO GOES; QUE nem o 
depoente nem funcionários da CARIOCA chegaram a ter contato 
direto com PEDRO BARUSCO ou com RENATO DUQUE para 
tratar do pagamento de vantagens indevidas; QUE os contatos da 
CARIOCA para tratar desse assunto eram feitos apenas com 
MARIO GOES; QUE eventualmente funcionários da carioca 
tiveram contato com PEDRO BARUSCO para tratar de assuntos 
técnicos de obras; QUE, entre 2008 e 201'2, a CARIOCA teve as 
seguintes obras na PETROBRAS, todas vinculadas à Diretoria de 
Serviços: a) CENPES, um centro de pesquisas da PETROBRAS, 
na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, na qual a CARIOCA, com 
uma participação de 20%, estava consorciada com outras quatro 
empresas, a COSNTRUCAP, a SCHAIM, a COSNTRUBASE e a 
OAS, lideradas por esta última; b) GASODUTO COARI-
MANAUS, no Amazonas, na qual a CARJOCA, com uma 
participação de 35%, estava consorciada com a ANDRADE 
GUTIERREZ, que era a líder; c) PÍER DE GNL, na Baía de 
Guanabarà,, ~o Rio de Janeiro; d) TERMINAL AQUAVIÁRIO 
DE BARRA DO RIACHO, no Espírito Santo; QUE QUE em 
todas essas obras houve a cobrança de vantagens indevidas 
pet ante a CARIOCA; QUE a cobrança era feita por MARIO ., 

~ G0ES; QUE MARIO GOES dizia que estava agindo em nome 
,~ de PEDRO BARUSCO; QUE a atuação de MARIO GOES como 

\.)J operador de PEDRO BARUSCO era notória no meio 
empresarial; QUE o depoente não recebeu informação de seus 
funcionários de que MARIO GOES estivesse agindo em nome de 
RENATO DUQUE; QUE o montante das vantagens indevidas 
variava entre 0,5% e 1 % do valor das obras; QUE os pagamentos 
foram feitos, em parte, no exterior; QUE o depoente apresenta 
tabelas e extratos bancários da conta CLIVER, mantida pelo 
depoente no BANCO DELTA, na Suíça, nos quais se podem 
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verificar pagamentos destinados à conta MAYANA, mantida p01LR_U..:...;_B ___ .:===1=:t";.1 
MARIO GOES no BANCO LOMBAR-ODIER, também na ~ 
Suíça; QUE · ~sses pagamentos ocorreram em 22/03/2012, no \ 
valor de US$ 711,000.00, e em 24/03/2012, no valor de US$ 
851,000.00; QUE o depoente irá verificar se foram feitos outros 
pagamentos a MARIO GOES no exterior a partir de outras 
contas bancárias; QUE, além disso, houve pagamentos da 
CARIOCA a MARIO GOES no Brasil, por meio de repasse de 
valores em espécie, provavelmente no montante de R$ 
9.000.000,00 (nove milhões de reais); QUE o depoente estima 
que, no total, foi pago a MARIO GOES algo em torno de R$ 
12.000.000,00 (doze milhões de reais); QUE a tabela apresentada 
por PEDRO BARUSCO na colaboração premiada dele tem 
algumas incorreções, relacionadas a obras da CARIOCA; QUE 
PEDRO BARUSCO, nessas tabelas, calculou o valor das 
propinas com base apenas no valor dos contratos; QUE, no 
entanto, a CARIOCA pagou vantagens indevidas também sobre o 
valor de aditivos contratuais; QUE a forma de obtenção de 
valores em espécie para pagamento de propina, por parte da 
CARIOCA, já foi explicada no termo de colaboração referente a 
JOÃO VACCARI NETO, ou seja, eram utilizados doleiros, 
contratos superfaturados e contratos simulados; QUE entre os 
documentos apresentados pelo depoente constam notas fiscais e 
instrumentos contratuais relacionados a contratos simulados 
feitos com as empresas de ADIR ASSAD; QUE o depoente, nos 
termos oe seu acordo de colaboração, apresenta diversos outros 
documentos, relacionados ao caso, identificados abaixo como 
"Rol de Elementos de prova", que foram obtidos a partir de uma 

y 
investigação interna na empresa, determinada pelo filho do 
depoente; QUE o depoente gostaria de registrar que, em relação 
à notícia veiculada na imprensa, segundo a qual o consórcio 
NOVO CENPES, integrado pela CARIOCA, teria pagado 
valores indevidos à empresa TREND, de JOÃO AUGUSTO 
REZENDE HENRIQUES, não há qualquer registro do fato na 
contabilidade da CARIOCA; QUE é possível que o pagamento ~ 
tenha sido feito por outra empresa do consórcio ou pelo próprio lf\ 
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reafirma que não tem conhecimento de vantagens indevidas LR:...:..::.U.::8.:.:·====t::t'~ 
pagas à empresa TREND ou a JOÃO HENRIQUES; QUE o 
depoente não conhece JOÃO HENRIQUES. Nada mais havendo, 
encerrou-se o presente às 18b10min que, após li o e achado 
conforme, vai devidamente assin . . 

Ma ce o 1 er 
Procurador ela República 

R~~i1za 
Procurador da República 

Promotor de Justiça 

' N-1~ 
Luciano Feldens 

Advogado 

~~4-cfa. 
Debora Poeta Weyh 

Advogado 

_tL_~1t~i?-7~·ó:t~ogaio 
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"Rol de Elementos de Prova ": 

1. Extratos e documentos bancários da conta de Ricardo Pernambuco 

no exterior, da qual se originam as transferências financeiras para as 

contas destinatárias [doe. 14 - Anexo 1]; 

2. Identifi cação das contas destinatárias das transferências 

financeiras, as quais foram indicadas pelo Sr. Mario Frederico 

Mendonça Goes para o pagamento de parcela das vantagens 

solicitadas: 

' ,.. 

RUB.: 

DATA 
BANCO/ CONTA - CONTA/ BANCO-

DÉBITOS 
REMETENTE .... DESTINATÁRIO (US$) 

' 
22/03/2012 CUVER / DELTA TRUST MAYANA / LOMBARD ODIER 711.000,00 

24/03/2012 CLIVER / DELTA TRUST MAYANA / LOMBARD ODIER 851.000,00 

Total 1.562.000,00 

~' 
3. Contratos e comprovantes de pagamentos (notas fiscais) entre a 

Carioca Engenharia (contratante) e as empresas ligadas a Adir Assad, 

Legend Engenheiros Associados e Rock Star Marketing Ltda. 

' (contratadas), uti lizados para o levantamento de valores em espécie 

destinados, em parte, ao pagamento do Sr. Maria Frederico 

Mendonça Goes: 

DATA VALOR (R$) EMPRESA / OBJETO / FORMA DE P AGAMENTO 

11/02/200 820.000,00 Empresa: Rock Star Marketing Ltda. [doe. 01] 
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DATA VALOR (R$) EMPRESA/ 0eJETO / fORMA DE PAGAMENTO \ 
\ 

Objeto: Publicidade e consultoria de marketing da marca (Carioca Engenharia) através do 

patrocínio da equipe do piloto Murilo Macedo Filho nas 5 primeiras etapas do 

Campeonato Brasileiro de Stock-Car Light. 

Forma de Paqamento: R$ 820.000,00, à vista, quando da apresentação da nota fiscal. 

12/12/200 1.287.501,00 Empresa: Legend Engenheiros Associados Ltda. [doe. 02) 

8 
Objeto: sem informações {não temos o contrato). 

Forma de Paqamento: R$ 1.287.501,00, à vista. 

Total de valores R$ 2.107.501,00 
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