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TERMO DE MANIFESTACAO DE ADESAO E DE DEPOIMENTO 

ASSUNTO: NOVO CENPES 

ROBERTO JOSE TEMEIRA GONCALVES, casado, engenheiro civil, identidade CREAfRJ 

841075558/D, inscrito no CPFlMF sob o no. 389.831.847-87, residente e domiciliado a 

Avenida Visconde de Albuquerque. 594, Apto. 502, Leblon, Rio de Janeiro, RJ. na 

presenGa de seu advogado Carlos Eduardo Machado, inscrito na OAB/RI sob o no 

46.403, considerando: (i) que teve cigncia de que a CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN 

ENGENHARIA ("Colaboradora") firmou Acordo de Leniencia ("Acordo") corn o 

Ministerio Publico Federal, o qua1 foi homologado pela Sa C8mara de Coordena~20 e 

Revis20 do Ministerio Publico Federal e pelo Juizo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR 

(Representaeo Criminal no 5000828-49.2016.404.7000); (3) que ocupou o cargo de 

diretor da Colaboradora, (iii) que, nos termos da Clausula 53 927 do Acordo, 

reconhece sua participaq20 em ilicitos penais objeto do Acordo, manifesta seu 

interesse em aderir ao Acordo, em ordem a obter, em consequencia da ades2o e da 

contribuir;ao ora prestada, os beneficios nele previstos, dentre os quais os 

estabelecidos nas Clausulas 8a e 10, §lo. Nesses termos, e por forsa das obrigaqees 

previstas na Clausula 3a, 4=, Sa, §2O, e ga do Acordo, passa a detalhar o que segue: 

QUE o declarante era o dtretor geral da Carioca Engenhar~a e tomou conhecimento de 

que estavam sendo licitadas trgs obras na Petrobras: Vttoria, NOVO CENPES e CPDI; 

QUE nessa mesma epoca, o declarante foi procurado uma ou duas vezes por Antonio 

Pedro, da Andrade Gutierrez, o quai lhe expb as empresas que integrariam cada 

consorcio e as respectivas lideres; QUE As poucas reuniBes que o declarante teve corn 

Antonio Pedro para tratar do assunto do Novo CENPES ocorreram no escritrjrio da 

Andrade Gutierrez, pois tinham outros projetos juntos em andamento e aproveitavam a 

oportuntdade para conversar sobre esse topico tambhm; QUE foi definido que a 

Carioca Engenharia integraria o consorcio para as obras do NOVO CENPES, tendo sido 

a unica vez em que o declarante conversou sobre esse ajuste; QUE a excegio daquelas 

duas reuni6es na Andrade Gutferrez, n2o participoufinhuma outra reuniao para / 



tratar da fase operacional de cada cons6rci0, que ficavam a cargo de Luiz Fernando dos 

Santos Reis: QUE Luiz Fernando comparecia as reun~des entre as empresas integrantes 

dos consorcios de cada uma das obras; QUE as obras foram divididas de acordo com 

or seguintes consorcios: WORIA: Odebrecht (lider do consttrcio), Camargo Correa e 

Hotchief; CPDI: Andrade Gutierrez (lider do consorcio), Queiroz GalvZo e Mendes 

Jitnior; CENPES: OAS (lider do consorcio), Carioca, Construcap, Schahin e Construbase; 

QUE no tocante aos representantes de cada empresa particlpante de cada um daqueles 

consorcros, recorda-se dos seguinter Andrade Gutierrez (Antomo Pedro), OAS 

(Agenor); Carioca (Luiz Fernando Reis); CNO (acha que Carlos Jose), QUE se recorda de 

ter havrdo dificuldade para tratar com a empresa WTorre sobre a participa~zo da 

mesma no Novo CENPES; QUE ao receber o convite para a obra do CENPES a WTorre 

apresentou valor para execuqZo abaixo daquele proposto pelo consorcio integrado 

pela Carioca, mas foi inabilitada pela Petrobras; QUE a W o r r e  apresentou recurso e 

conseguiu voltar ao certame, em primeiro lugar; QUE quando a WTorre foi chamada 

para negociar preqo final com a Petrobras, as empreiteiras agiram junto a Petrobras e a 

WTorre a fim de que esta ultima saisse do negocio por meio do pagarnento de mais ou 

menos 18 milhaes de reais, QUE n5o f o ~  a Carioca Engenharia quem tratou desse 

assunto, acreditando ter sido a lider do consorcio Novo CENPES, no caso, a OAS, quem 

pagou diretamente por meio do custo da obra; QUE o declarante nkio tern 

conhecimento de qualquer contrata~Zo nem de qualquer pagamento realizado peio 

concorcio Novo Cenpes as empresas TREND EMPREENDIMENTOS, PARTICIPA(;OES E 

SERVICOS LTDA ou MRTR, sequer conhecendo as pessoas de Jorio Augusto Henriques, 

Rodrigo Morales e Roberto Trombeta; QUE o declarante nZo pode afirmar que tenham 

ocorrido pagamentos a dirigentes da Petrobras, pois os contatos para pagamentos de 

comiss6es relativas a obra do Novo Cenpes eram feitos exclusivamente com Mario 

Goes, que apesar de sempre ter dado a entender que Pedro Barusco seria o 

beneficiario final, nunca disse isso expressamente, QUE inicialmente os pagamentos 

destinados a Mario Goes eram realizados pela OAS, acreditando que o dinheiro era 

gerado pelo consorcio atravb dos custos dentro da propria obra, porem esse assunto 

nSo passou pelo crivo do declarante; QUE a Carioca participou desses pagamentos 
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Agenor, da OAS, era o organizador do pagamento da vantagem indevida, informando 

os valores correspondentes a cada empresa ao representante da Carioca no Consorcro, 

~ l v a r o  Monnerat; QUE em um segundo momento a Carioca achou melhor retirar a OAS 

como intermedieria e pagar diretamente a sua parte, pela facilidade de Luiz Fernando 

ja conhecer Mario Goes e por desejar estreitar o relacionamento corn este ultimo, 

visando possiveis novos negocros junto a Petrobras; QUE dai por diante Agenor 

passava os valores devidos pela Carioca e Luiz Fernando se incumbia de fazer o 

pagamento; QUE o declarante nao se recorda da quantia total destinada a Mario Goes 

em decorrgncia da obra do Novo Cenpes, mas pode afirmar que geralmente a 

comissao de Mario Goes era por volta de 1% do valor recebido pela Carioca em cada 

contrato; QUE o declarante sabe que algumas vezes eram realizados pagamentos ao 

setor polit~co, mas nao sabe precisar se isso ocorreu no Novo CENPES; QUE quem 

tratava deste assunto na empresa era o Ricardo Pernambuco Junior (Rico). 
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