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MINISTERIO P(n~LICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REpUBLICA 

TERMO DE DECLARA<;:OES N° 03 
FERNANDO ANTONIO FALCÂO SOARES 

Aos dez dias do mes de setembro de 2015, na Superintendencia da 
Polieia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
Republica Rodrigo Telles de Souza e Andrey Borges de Mendon,a, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela Procuradar-Geral 
da Republica por meio da Portaria PGRlMPU n° 3, de 19/0112015, 
assim coma dos Delegados de Polieia Federal Ricardo Hiroshi 
Ishida e Joselio Azevedo de Sousa, e do Agente de Polieia Federal 
Luiz Carlos Milhomem, foi realizada, observando-se todas as 
cautelas de sigilo e prescri,oes da Lei 12.850/2013, na presen,a 
dos advogados Sergio Guimaraes Riera (OABIRJ n° 93068) e 
!sabella Correa de Lucena (OAB/RI n° 189661), a oitiva de 
FERNANDO ANTONIO FALCÂO SOARES, CPF 
490.187.015-72, brasileiro, nascido em 23/0711967, filho de 
Therezinha Falcao Soares. corn residencia na Avenida Lucia Costa. 
n03600, Bloco OI, Barra da Tijuca, Rio de JaneirolRJ, o qual 
declarou: QUE renuneia, na presen,a de seu defensor, ao direito 
ao sileneio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, 
nos termos do §14° do art. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o 
declarante eseu defensor autorizam expressamente e estâo cientes 
do registro audiovisual do presente ato de colaborayao em midia 
digital (HD Samsung I Tera, Serial Number E2FWJJHFA06272), 
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), 
nos termos do § 13 do art. 4° da Lei n° 12.85012013, os quais seriio, 
ao final do ato, devidamente custodiados pelos representantes do 
Ministerio Publico Federal ora presentes, os quais ficarilo 
responsăveis pela guarda, cust6dia e preservayao do sigilo das 
infonnayoes, e ulteriormente serâo apresentados ao Suprema 
Tribunal Federal. Indagado em relayao aos fatos tratados no 
Anexo 2 (Aquisiţăo da Plataforma de Perfuraţăo para Ăguas 
Profundas Petrobras 10.000), em relaţăo il participaţăo de 
EDUARDO CUNHA, afirmou o seguinte: QUE, conforme 
esclarecido anteriormente, o depoente, em relayao aos contratos de 
aquisiyilo dos navios sondas PETROBRAS 10.000 e VITORlA 
10.000, deveria receber, a titulo de comissilo, a quantia total.M-
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US$ 35 milhoes de dolares de nJUO CAMARGO; QUE tais 
quantias seriam repassadas, em parte, para funciomirios da 
PETROBRAS, conforme ja tratado em outro termo; QUE a 
operacionaliza,ăo do pagamento foi sempre da mesma forma: o 
depoente passava a conta no exterior (do depoente ou de pessoas 
indicadas por este) para nJUO CAMARGO eera feita a 
transferencia a partir da conta da empresa de nJUO CAMARGO 
no exterior; QUE entre 2006 e 2007 os valores foram pagos 
normalmente por nJUO CAMARGO; QUE, porem, a partir de 
2007, corn a assinatura do segundo contrato de navio sonda 
(VITGRIA 10.000), ruuo CAMARGO passou a "enrolar" os 
pagamentos e, em 2008, corn a saida de CERVERG da Diretoria 
Intemacional, os pagamentos cessaram de vez; QUE o valor 
devido por nJUO CAMARGO neste momento (ou seja, em 2008), 
para o depoente (que, em parte, seria repassado para os 
funcionarios da PETROBRAS), referente as duas sondas 
(PETROBRAS 10000 e VITGRIA 10000) era de 
aproximadamente US$ 16 milMes de dolares; QUE, portanto, do 
valor total de US$ 35 milhoes de dolares que nJUO CAMARGO 
deveria repassar ao depoente e aos funcionârios da PETROBRAS 
(US$ 15 milhocs em rela,uo il PETROBRAS 10000 e US$ 20 
milhoes da VITGRIA 10000), ele havia pago aproximadamente 
US$ 19 milhoes de dolares entre os anos de 2006 e principio de 
2008; QUE nada obstante as diversas tentati vas de cobrar os 
valores de nJUO CAMARGO ate 2011, todas foram sem sucesso; 
QUE o depoente conheceu o Deputado EDUARDO CUNHA em 
2009, em um cafe da manhă no Hotel MARRIOT, no Rio de 
Janeiro, corn um empresărio angolano muita importante, chamado 
General JOĂO BAPTISTA DE MATOS; QUE o depoente foi 
juntarnente corn outra amigo, de nome ITAMAR, para o referido 
cafe da manhă, Corn o intuito de o depoente ser apresentado para o 
General JOĂO BATISTA; QUE ITAMAR representava os 
interesses do referido General em alguns negocios; QUE la 
chegando, o depoente encontrou por acaso o Deputado 
EDUARDO CUNHA, que se encontrava tomando cafe da manhă 
corn o entao Deputado ALEXANDRE SANTOS, que o depoente 
ja conhecia desde 2002, ao que se recorda; QUE foi apresentado a 
ALEXANDRE SANTOS, por um amigo, em um restaurante e 
referido amigo disse que ALEXANDRE era muito influente na 
Diretoria de Servi,os da PETROBRĂs na epoca; QUE nesta 
epoca, ao que acredita, ALEXANDRE SANTOS era Deputa~ 
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pelo PSDB; QUE encontrou ALEXANDRE SANTOS em outras 
ocasi5es, em eventos sociais, oportunidade em que conversavam 
amenidades, mas nunca tiveram nenhum negocio; QUE 
ALEXANDRE SANTOS, entăo, apresentou o depoente ao 
Deputado EDUARDO CUNHA; QUE ALEXANDRE comentou 
com EDUARDO CUNHA que o depoente era conhecido e tinha 
negocios na PETROBRAS, que representava empresas espanholas 
e que Unha uma relal'âo proxima com PAULO ROBERTO COSTA; 
QUE conversaram um pouco e EDUARDO CUNHA inclusive lhe 
entregou um cartâo de visitas; QUE questionado se EDUARD O 
CUNHA e ALEXANDRE SANTOS eram proximos, o depoente 
respondeu que EDUARDO CUNHA era um politico respeitado e 
havia diversos politicos que ficavam no entomo deIe e o 
ALEXANDRE SANTOS ja era um destes politicos; QUE 
EDUARDO CUNHA era e ainda e uma lideranl'a dentro do PMDB 
e ALEXANDRE SANTOS ja era deste partida na epoca; QUE 
como o depoente sabia que EDUARDO CUNHA era um politico 
muito influente, resolveu estreitar rela<;oes corn ele; QUE 
questionado sobre a relal'âo de EDUARDO CUNHA e o General 
JOĂO BAPTISTA, esclareceu que nesta ocasiâo eles nâo estavam 
juntos e nem conversaram, ao menos nao neste momente em que 
estava presente; QUE, porem, posteriormente soube que eles se 
conheciam, niio sabendo Se tinham negocios; QUE o proprio 
general JOĂO BAPTISTA, em determinado momento, comentou 
com o depoente que conhecia EDUARDO CUNHA e disse que ja 
tinha estado algumas vezes corn ele, mas sem maiores detalhes; 
QUE posteriormente, ainda no ano de 2009, o depoente ia corn 
certa frequencia a BrasHia, cerca de uma vez por mes, e em uma 
destas idas ligou para o gabinete de EDUARDO CUNHA e pediu , 
para marcar uma audiencia corn ele; QUE foi uma das assessoras 
de EDUARDO CUNHA quem atendeu o depoente, ficou de falar 
corn EDUARDO CUNHA e ao final ligou para o depoente, 
marcando a reuniăo; QUE esta reuniăo ocorr~u ern Brasilia, no 
gabinete de EDUARDO CUNHA; QUE o depoente afirmou, ao 
marcar a reuniăo, que queria conversar corn ele sobre ernpresas 
espanholas que queriam desenvolver negocios no Brasil; QUE 
questionado por qual motivo procurou EDUARDO CUNHA para 
tratar de negocios de empresas espanholas, se ele nâo era 
empresario, respondeu que fez justamente porque sabia que ele era 
influente de maneira geral e tinha muita forl'a no Rio de Janeiro, 
junto ao Govemo do Rio de Janeiro; QUE entâo foi ao gabine 1 

; & 
f 

3 de 21 

49
18

28
46

12
0 

In
q 

39
83



• 

• 

Termo de Colaboraţâo n. 03 

deie e se encontrou corn EDUARDO CUNHA; QUE se reuniu na 
sala de reuniiies deie sozinho; QUE se tratou de uma conversa 
mais de aproximayăo, falando das empresas que representava, dos 
interesses que elas tinham nas areas de obras civis e portuarias; 
QUE questionou se EDUARDO CUNHA tinha como ajudar o 
depoente em obras do Govemo do Rio de Janeiro e na cidade do 
Rio de Janeiro, pois ja sabia que ambos tinham aproximayăo corn 
EDUARDO CUNHA; QUE EDUARDO CUNHA respondeu que 
poderia ajudar, mas que o depoente deveria trazer especificamente 
quais os interesses que tinha e, em seguida, EDUARDO CUNHA 
poderia ajudar na aproxirnac;ăo corn as pessoas necessarias; QUE 
esta reuniăo deve ter demorado entre 40 minutos e uma hora; QUE 
nesta reuniâo ainda tratararn de arnenidades e de conhecidos em 
comum; QUE a partir dai teve mais algumas vezes corn 
EDUARDO CUNHA, inclusive no escrit6rio deie no Rio de 
Janeiro, cerca de duas ou tres vezes; QUE o escrit6rio de 
EDUARDO CUNHA ficava no Edificio DE PAOLl, na Avenida 
Nilo Peyanha, ocupando um conjunto de aproximadamente tres 
salas; QUE tais reuniiies foram em 2009 e 2010, sempre para tratar 
das mesmas conversas de aproximayăo; QUE questionado se 
nestas reunioes houve negor..:ial(ăo de algo ilicito, dissc que ate 
entăo năo; QUE a partir de 2010, em uma destas conversas 
EDUARDO CUNHA perguntou se as empresas que o depoente 
representava nao tinham interesse em fazer doa<ţoes para a 
campanha deie; QUE se tratava de ano eleitoral e ele buscava a 
reeleiyăo como Deputado Federal; QUE o depoente afirmou que 
as empresas espanholas nunca tinham feilO doayiies, por 
intennedio do depoente, mas o depoente se comprometeu a falar 
Corn as empresas espanholas e lhe dar um retomo; QUE o depoente 
falou Corn duas destas empresas espanholas e a reposta das duas 
foi a mesma, de que nâo tinham como fazer doa<ţoes pois haveria 
um impedimento pelas normas intemas das empresas; QUE voltou 
e conversou pessoalmente corn EDUARDO CUNHA informando 
a impossibilidade de doayăo; QUE, entăo, EDUARD O CUNHA 
perguntou se tinha al guma forma de auxilia-lo, corn doayiies; QUE 
o depoente disse que iria pensar em alguma forma, pois o depoente 
pessoalmente nunca tinha feito nenhuma doac;ăo, nem coma 
pessoa fisica e nem juridica; QUE porern iria tentar buscar uma I 

forma de tentar ajuda-lo na campanha e daria uma posil'ăo; QUE----r' . 
posteriormente, ainda em 2010, vei o a ideia de pedir aj~da a 5Js t 
EDUARDO CUNHA na cobranl'a da divida que JULlO . 
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CAMARGO tinha corn O depoente; QUE entao voltou ater outra 
conversa corn EDUARDO CUNHA, em 2010, no escritorio deie 
no Rio de Janeiro, oportunidade em que o depoente explicou a 
EDUARDO CUNHA tudo o que tinha ocorrido na contratayăo das 
duas sondas (PETROBRAS 10.0000 e VITORJA 10.000) e que 
JULIO CAMARGO tinha uma divida corn o depoente; QUE disse 
a EDUARDO CUNHA que esta divida girava em tomo de US$ 16 
milMes de dolares na epoca; QUE, em um primeiro momento, 
disse a EDUARDO CUNHA inclusive que teve pagamentos para 
politicos do PMDB por intermedio de JORGE LUZ, referente a 
primeira sonda; QUE inclusive fez menyao ao nome dos politicos 
RENAN CALHEIROS e do JADER BARBALHO, coma 
destinatârios de parte dos valores referentes â primeira sonda; 
QUE questionado se fez a menyăo a DELciDiO DO AMARAL e 
a SILAS RONDEAU, respondeu que nao, pois preferiu fazer 
menyao aos politicos do PMDB, que era o partido de EDUARDO 
CUNHA; QUE ate entao EDUARDO CUNHA nao sabia, ao que 
o depoente saiba, do pagamento de tais valores para os politicos 
do PMDB; QUE fez a menyăo ao pagamento para politicos do 
PMDB, pois o depoente, conforme dito, ja tinha usado o 
argumento de estar sendo cobrado pelo PMDB para pressionar 
JULIO CAMARGO a retomar os pagamentos; QUE, porem, 
conforme ja esclarecido, nao estava sendo cobrado na realidade; 
QUE a ideia do depoente era passar a usar o nome de EDUARDO 
CUNHA para pressionar JULIO CAMARGO e dar veracidade a 
versăo apresentada anteriormente; QUE o depoente disse a 
EDUARDO CUNHA que, do valor devido por JULIO 
CAMARGO, caso lograsse obter o pagamento, repassaria 20% 
para a campanha deIe; QUE EDUARDO CUNHA deu o de acordo 
e autorizou o depoente a usar o nome deie para cobrar os valores 
devidos de JULIO CAMARGO; QUE marcou, entao, uma 
segunda reuniao corn JULIO CAMARGO, ainda em 2010, no 
escritorio deIe, na Rua da Assembleia; QUE entao disse a JljLIO 
CAMAGO que era ano eleitoral e que o pessoal estava retomando 
as cobranyas corn mais forya e que quem tinha vindo cobrar o 
depoente era EDUARDO CUNHA; QUE disse a JULIO ' 
CAMARGO que EDUARDO CUNHA estava lhe cobrando de I 
maneira bastante contundente e disse a JULIO CAMARGO que o " 
PMDB estava achando que o depoente havia recebido o valor e 
nâo estaria pagando a parte deles; QUE disse a JljLIO 
CAMARGO que se nao desse uma resoluyao rapida it questâo
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depoente iria trazer O EDUARDO CUNHA para conversar corn 
ele, pois nao iria ficar corn a responsabilidade de nao estar fazendo 
os pagamentos; QUE J{JUO CAMARGO disse que iria tentar 
resolver e retomar as conversas corn a SAMSUNG, buscando 
ajuda da MITSUI nas cobranyas e, em seguida, daria uma posi<;ao; 
QUE J{JUO CAMARGO pareceu acreditar, mas ele buscou 
ganhar tempo e enrolar, coma era natural deie; QUE houve uma 
segunda reuniao corn J{JUO CAMARGO, ainda em 2010, na qual 
ele disse que a MITSUI estava conversando corn a SAMSUNG, 
buscando ajuda-Io no pagamento, e que havia possibilidade de 
melhor exito; QUE JULIO CAMARGO foi ganhando tempo, 
dizendo que ainda nao tinha uma posi<;ao; QUE, ainda no segundo 
semestre de 2010, o depoente esteve corn EDUARDO CUNHA, 
na casa deie, na Barra da Tijuca, no condominio Park Palace; QUE 
no referido condominio ha uma câmera lega que se chega, 
apontada para quem esta dentro do veiculo; QUE apos anotar a 
placa, se questionava qual seria o destina e entăo era feita uma 
liga,ao pelo funcionario da guarita para a casa de EDUARDO 
CUNHA, pedindo autoriza,ao para entrar; QUE havia todo o 
procedimento de, ao menos aparentemente, estar sendo registrado; 
QUE questionado qual veiculo estava se valendo, respondeu que 
na epoca era uma Range Rover; QUE questionado onde e a casa 
deie, respondeu que, entrando pela portaria principal do 
condominio, virando il esquerda, acredita que seja a quarta casa da 
rua, sendo uma casa amare la, corn alguns detalhes branco; QUE e 
uma casa de dois andares, sendo uma casa aparentemente espa~osa; 
QUE na casa de EDUARDO CUNHA, ao adentrar, o escritorio 
onde se reunia corn ele ficava na primeira porta do lado esquerdo, 
razao pela qual nao teve muito contato corn o restante da 
residencia; QUE nesta reuniao o depoente explicou a EDUARDO 
CUNHA que tinha feito duas reuniiies corn J{JUO CAMARGO, 
assim como alguns contatos telefonicos, mas que HJUO 
CAMARGO ainda estava buscando ganhar tempo, "empurrando 
corn a barriga"; QUE, como estava no auge da campanha eleitoral, 
EDUARDO CUNHA disse que naquele momento nao tinha como 
gastar tempo corn aquilo, mas que iria pensar em alga e voltaria a 
falar corn o depoente oportunamente; QUE depois disso so voltou 
a falar corn EDUARDO CUNHA apos as eleiyiies, oportunidade 
em que esteve no escrit6rio deie para parabeniza-lo pela reeleiryăo, 
mas acabaram năo tratando deste assunto, apenas de amenidades; 
QUE ja em 20 II, a partir de maryo, o depoente teve nova reuniao, 
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na residencia de EDUARDO CUNHA; QUE nesta reuniao, O 

depoente perguntou se nao poderia ser retomado o assunto de 
niuo CAMARGO e o que EDUARDO CUNHA poderia fazer 
algo; QUE, embora em um primeiro momento o acordo fosse de 
apenas usar o nome de EDUARDO CUNHA, nesta reuniao o 
depoente falou para EDUARDO CUNHA que seria necessario 
uma pressâo mais forte, coma uma reuniăo em gue ele estivesse 
presente ou outra coisa do tipo; QUE entao o depoente propâs a 
EDUARDO CUNHA que, do valor que deveria receber na epoca, 
iria repassar 50% do que recebesse de JlJLIO CAMARGO para 
EDUARDO CUNHA; QUE o valor era, conforme dito, de US$ 16 
milh5es na epoca, sendo que parte deste valor o depoente iri a 
repassar para funcionarios da PETROBRAS; QUE EDUARD O 
CUNHA disse que iria pensar em alguma forma mais efetiva de 
cobrar HJLIO CAMARGO, pois se fizesse uma reuniao corn ele, 
pressionasse e nao tivesse resultado, ficaria ruim para EDUARDO 
CUNHA; QUE EDUARDO CUNHA disse ao depoente que iria 
pensar em algo que tivesse um resultado mais efetivo e voltaria a 
falar corn o depoente; QUE um tempo depois, por voita de abril de 
2011, EDUARDO CUNHA mandou uma mensagem, pedindo 
para o depoente se encontrar corn ele no escritarjo do Rio de 
Janeiro de EDUARDO CUNHA; QUE nesta reuniilo EDUARDO 
CUNHA disse ao depoente que havia tomado a decisao de fazer 
um requerimento na Comissao de Fiscaliza,âo da Câmara, 
pedindo explica,5es sobre os negocios de HJLIO CAMARGO; 
QUE entao EDUARDO CUNHA pediu ao depoente explica,6es 
mais detalhadas sobre os negocios de JlJLIO CAMARGO jUnlo il 
PETROBRAS; QUE o depoente afirmou que o negocios das 
sondas era algo pontual de JlJLIO CAMARGO e que ele nao era 
um representante exclusivo da SAMSUNG; QUE esclareceu a 
EDUARDO CUNHA que os negocios mais importantes dee 
HJLIO CAMARGO era a atua,ao deie como representante da 
MITSUI e da TOYO junto il PETROBRAS; QUE corn o 
representante destas empresas JlJLIO CAMARGO havia feito 
varios negocios, em especial nas Diretorias de Servi90S e 
Abastecimentos; QUE obteve tais informa,6es especialmente em 
razao da proximidade corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE o 
depoente ouvia dizer que JlJLIO CAMARGO tinba feito diversos 
negocios pelo MITSUI corn a diretoria financeira da :, 
PETROBRAS; QUE nesta epoca EDUARDO CUNHA conhecia , Y/ 
HJLIO CAMARGO apenas de nome; QUE questionado se na â{j) 
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epoca havia noticias de irregularidades envolvendo JlJLIO 
CAMARGO na midia, mais especificamente corn a PETROBRAS, 
o depoente respondeu que desconhecia qualquer noHcia na 
imprensa, pois, ao que sabe, tais questoes somente surgiram 
publicamente corn a opera,âo Lava Jato; QUE o depoente ouviu 
dizer rumores na epoca, no âmbito da PETROBRAS, de 
irregularidades envolvendo JlJLIO CAMARGO, mas nunca viu 
tais questoes tratadas na midia antes da opera,âo Lava Jato; QUE 
COrn base nas informa,oes prestadas pelo depoente sobre JULIO 
CAMARGO, EDUARDO CUNHA dis se ao depoente que faria 
alguns outros levantamentos de infonna<;oes e comunicari a o 
depoente sobre os pr6ximos passos; QUE, um tempo depois que 
nâo sabe especificar, o EDUARDO CUNHA disse ao depoente 
que iria preparar um requerimento junto a Comissăo de 
Fiscaliza,âo da Câmara, pedindo informa,oes sobre a atua,ao de 
JULIO CAMARGO coma lobista da MITSUI e da TOYO junto il 
PETROBRAS; QUE neste requerimento, EDUARDO CUNHA 
disse que pediria informa,oes nâo apenas sobre a atua,âo de 
HJLIO CAMARGO coma lobista destas empresas, mas tambem 
sobre os contratos destas empresas junto il PETROBRAS; QUE o 
depoente pediu para EDUARDO CUNHA lhe dar um tempo, pois 
iria tentar obter uma ultima a,âo junto ao JULIO CAMARGO para 
obter o pagamento dos valores, fazendo men,âo a tais 
requerimentos que iriam ser feitos; QUE EDUARDO CUNHA 
cancordou corn isto; QUE cerca de uma semana depois, o 
depoente teve contato corn JULIO CAMARGO pessoalmente no 
escrit6rio deie, na Rua da Assembleia, e explicou toda a situa<;ăo; 
QUE disse a JULIO CAMARGO que estava "vindo coma amigo" 
e que EDUARDO CUNHA havia chegado ao limite e nao estava 
mais disposto a dar mais tempo ao depoente; QUE disse a JULIO 
CAMARGO que, se nilo tivesse uma posi,ao dentro de uma 
semana, de que JULIO iria pagar, o depoente iria lavar as suas 
măos e a questăo seria resolvida pelo pessoal coma eles achassem 
melhor; QUE inclusive fez men,âo a JULIO CAMARGO il 
possibilidade dos requerimentos na Câmara dos Deputados; QUE 
aproximadamente uma semana depois o depoente ligou para 
HJLlO CAMARGO e ele disse que ainda nâo havia uma posi,ao 
favoravel e que precisaria de mais tempo; QUE O depoente disse 
entâo que havia tres anos que JULIO CAMARGO estava lhe ~ 
pedindo mais tempo e que năo havia mais como ajuda-Io e nem ~. 

ficar coma interlocutor nesta confusâo; QUE informou a JULIe.) :" 
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CAMARGO que a partir deste momento estaria saindo da 
negociayăo; QUE rouo CAMARGO disse que iria continuar 
tentando receber os valores e que se houvesse algo de positivo 
retomaria ao depoente; QUE o depoente esteve pessoalmente corn 
EDUARDO CUNHA, acreditando que na casa deIe, mas năo tem 
certeza; QUE entăo comunicou a EDUARDO CUNHA que năo 
tinha obtido sucesso e ele disse que iria seguir em frente corn a 
estrategia dos requerimentos; QUE EDUARDO CUNHA năo 
comentau se seria ele quem apresentaria os requerimentos 
pessoalmente e apenas comentou que faria os requerimentos; QUE 
EDUARDO CUNHA năo comentou detalhes de como seria feito 
o requerimento; QUE no final de julho ou comeyo de agosto de 
2011, o depoente recebeu uma ligayăo de PAULO ROBERTO 
COSTA, dizendo que precisava falar corn o depoente; QUE 
combinau corn ele de se encontrar em um restaurante em um 
Shopping, em um dia il noi te; QUE nesta oportunidade PAULO 
ROBERTO disse que queria comunicar ao depoente que havia 
chegado il PETROBRAS um requerimento, vindo do Ministerio 
de Minas e Energias, pedindo informayoes il PETROBRAS sobre 
os contratos que a MlTSUI e TOYO tinharn junto il empresa e a 
atuayăo do nJUO CAMARGO como lobista destas empresas; 
QUE o depoente eselarece que, conforme ja dito em outro termo, 
PAULO ROBERTO COSTA deveria receber um milhao de d61ares 
em razao do primeiro navio sonda, em razao de GENU ter 
intermediado a aproximayăo do depoente corn nJUO 
CAMARGO; QUE GENU tam bem deveria receber a quantia de 
mei o milhao de d6lares; QUE nJUO CAMARGO foi quem ficou 
responsavel por pagar PAULO ROBERTO COSTA e GENU, mas 
nunca o fez e PAULO sempre cobrava o depoente; QUE PAULO 
ROBERTO nunea cobrou do depoente a parte de GENU; QUE o 
depoente eselarecia a PAULO ROBERTO que n)uo 
CAMARGO tampouco havia Ihe pagado o total devido; QUE, 
inclusive, antes de falar corn EDUARDO CUNHA, o depoente ja 
havia feito uma similar proposta para PAULO ROBERTO COSTA, 
no sentido de que, casa este ultima Iograsse obter os dezesseis 
milMes de d61ares devidos por ruuo CAMARGO, o depoente 
daria a PAULO nao apenas a quantia de um milhao de d6lares, mas 
cinco milhoes; QUE PAULO ROBERTO disse que iria tentar, mas 
nunca trouxe qualquer resultado; QUE neste encontro, ocorrido 

1 

\ 

ap6s os requerimentos de EDUARDO CUNHA, o depoente .Il--- Al 
acredita que PAULO ROBERTO tenha tentado atribuir a si tif c,g\- "1. 
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responsabilidade pelos referidos requerimentos, visando obter a 
quantia de cinco milMes de dolares; QUE, entao, o depoente 
esclareceu a PAULO ROBERTO COSTA que ja sabia dos 
requerimentos ha algum tempo e que tudo isto tinha sido uma 
estrategia tra,ada corn EDUARDO CUNHA; QUE disse a 
PAULO ROBERTO COSTA que a responsabilidade pelos 
requerimentos era de EDUARDO CUNHA e o depoente ja tinha 
um acerto corn EDUARDO CUNHA; QUE PAULO ROBERTO 
COSTA afirmou que ja tinha informado pessoalmente a JlJLlO 
CAMARGO sobre os requerimentos e que JULIO CAMARGO 
estava muito assustado nesta conversa; QUE inclusive JULIO 
CAMARGO, nesta reuniăo, tinha pedido a PAULO ROBERTO 
COSTA para coloca-Io em contato corn o Ministro EDISON 
LOBĂO para saber exatamente o que estaria ocorrendo em rela,ăo 
a tais requerimentos; QUE o depoente disse a PAULO ROBERTO 
COSTA gue, se as coisas avan~assem no recebimento dos valores 
corn JULIO CAMARGO, o depoente iria incluir nesta cobran<;a a 
parte de PAULO ROBERTO COSTA, de um milhăo de dolares; 
QUE PAULO ROBERTO tentou inclusi ve aumentar a 
participa,ăo deIe, afirmando que estaria ajudando, mas o depoente 
disse que năo teria condi,5es de prometer nada alem do que havia 
acertado; QUE quando tivesse maiores detalhes o depoente 
poderia conversar corn PAULO ROBERTO novamente sobre o 
tema; QUE alguns dias depois o depoente foi procurado por 
JULIO CAMARGO e estiveram pessoalmente em uma reuniăo no 
escritorio deIe; QUE JULIO CAMARGO Ihe relatou sobre a 
estaria dos requerimentos e disse ao depoente que teve uma 
conversa corn o Ministro EDISON LOBĂO; QUE LOBĂO 
informou a JULIO CAMARGO, segundo este tiltimo, que iria 
tentar se inteirar sobre o tema e depois Ihe daria uma posi,ăo; QUE 
JULIO disse ao depoente que EDISON LOBĂO Ihe havia 
orientado a procurar o depoente, porque JULIO CAMARGO tinha 
uma pendencia corn o depoente; QUE o depoente quer esclarecer 
que năo tem nenhuma rela,ăo corn o ministro EDISON LOBĂO e 
esteve corn ele pessoalmente apenas uma vez, no casamento da 
filha de PAULO ROBERTO COSTA, oportunidade em que foram 
apenas apresentados; QUE pelo relato de JULIO CAMARGO, 
EDISON LOBĂO teria dito a JULIO CAMARGO, em um 

J9 

segundo momento, que a questao deveria ser solucionada 
diretamente corn o depoente; QUE questionado se sabe se. i , . 
EDUARDO CUNHA e EDISON LOBĂO trataram do tema, disse 7 ~ 
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que nunca perguntou isto a EDUARDO CUNHA, mas acredita 
que sim, pois EDISON LOBĂO pediu que J1JLIO CAMARGO 
resolvesse a questăo corn o depoente; QUE acredita que tenha sido 
EDUARDO CUNHA, ou alguem a seu mando, que tratou a 
questăo corn EDISON LOBĂO, pois ele era um senador do PMDB 
que estava exercendo um cargo de Ministro; QUE, porem, nao tem 
elementos para confirmar isto; QUE, ressalta mais uma vez, que 
năo sabe coma foi a participa,ăo de LOBĂO neste epis6dio; QUE 
J1JLIO CAMARGO se demonstrava bastante assustado corn o 
requerimento e, diferente das outras vezes, mostrava claramente 
que queria resolver o problema dos pagamentos atrasados; QUE 
J1JLIO CAMARGO sugeriu um encontro entre o depoente, J1JLIO 
CAMARGO e EDUARDO CUNHA, porque ele queria fazer uma 
negocia,ăo e esclarecer ao EDUARDO CUNHA o motivo dos năo 
pagamentos; QUE rULIO CAMARGO năo queria gue 
EDUARDO CUNHA ficasse corn a imagem deie de que fosse um 
mau pagador; QUE o depoente disse que iria conversar corn 
EDUARDO CUNHA, sobre a possibilidade de realizar a reuniăo, 
e retomaria para ele; QUE em seguida falou corn EDUARDO 
CUNHA, gue aceitou realizar a reuniăo; QUE năo se recorda se 
falou corn EDUARDO CUNHA pessoalmente ou por intermedio 
de mensagens, mas acredita que por mensagens, pois esta reuniăo 
foi marcada de maneira bem rapida e em geral CUNHA ficava 
durante a semana ern Brasilia e somente voltava ao Rio na quinta 
it noite; QUE esteve cOrn nJLIO CAMARGO numa ter,a ou 
quarta-feira e a reuniăo acabou sendo marcada para o domingo 
seguinte; QUE questionado sobre a data da referi da reuniăo, 

inicialmente afirmou acreditar gue tenha ocorrido em meados de 
agosto de 20 Il; QUE, ao ser guestionado se referida reuniăo năo 
poderia ter ocorrido, em verdade, em setembro de 20 Il, mais 
especificamente, no dia 18 de setembro de 2011, o depoente 
acredita que realmente possa tef se equivocado, pois em geral em 
julho o depoente esta viajando e se trata de recesso parlamentar; 
QUE, assim, revendo, acredita gue a reuniăo corn PAULO 
ROBERTO COSTA tenha sido em final de agosto e inîcio de 
setembro de 20 Il, e a reuniăo corn nJLIO CAMARGO ter 
ocorrido na primeira quinzena de setembro; QUE a reuniăo entre 

~ 

o depoente, EDUARDO CUNHA e nJLIO CAMARGO foi l' 
realmente marcada para um domingo; QUE o depoente '!'arcou I 
esta reuniăo no escritario de um advogado do depoente, SERGIO ,y 
ROBERTO WEYNE COSTA, gue fica no Leblon, na Ataulfo '}:0-' 
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Paiva, esquina corn Afrânio de Melo Franco; QUE o depoente 
pediu a SERGIO para utilizar o escritorio no domingo, tendo ele 
concordado e emprestado a chave e avisado na portaria; QUE 
SERGIO nao tinha conhecimento sobre os fatos; QUE o depoente 
passou o endereyo do escritorio para rULIO CAMARGO e 
agendamos de se encontrar por voita das 19h ou 20 horas; QUE 
H)LIO CAMARGO viria de Sao Paulo para a reuniilo; QUE no 
domingo o depoente foi buscar EDUARDO CUNHAna residencia 
deIe e, inclusive, o avisou por mensagem de celular, gue estava 
indo busca-Io; QUE o depoente e quem estava conduzindo o seu 
veiculo, que era uma Rand Rover; QUE referido veiculo estava em 
nome da sua empresa, da HAWK EYES ou TECHINIS; QUE 
questionado se o veiculo possuia placas EIZ 8877, confirma que 
sim; QUE apas pegar EDUARDO CUNHA se dirigiram ao local 
e pararam o veiculo no estacionamento gue fica exatamente ao 
lado do edificio, no Shopping RIO DESIGN CENTER; QUE 
quando chegaram, H)LIO CAMARGO ja estava na porta; QUE 
se recorda que H)LIO CAMARGO ligou para o depoente, quando 
aterrissou no Rio de Janeiro, para avisar gue estava a caminho do 
local de encontro; QUE o depoente se valia, na epoca, do celular 
21 94586917 e o oulro, que acredita que seja 21 95217256; QUE, 
entiio, os tres subiram em uma porta lateral e o depoente abriu a 
sala; QUE nilo havia ninguem no escritorio e apenas participou da 
reuniao o depoente, H)LIO CAMARGO e EDUARDO CUNHA; 
QUE o depoente apresentou JI)LIO CAMARGO e EDUARDO 
CUNHA e, entăo, iniciou a conversa, falando que JULIO pediu a 
reuniăo para explicar a situayao a EDUARDO CUNHA; QUE 
JULIO CAMARGO, entilo, fez todas as suas explica,oes, 
afirmando que nilo tinha pago porque nao tinha recebido da 
SAMSUNG, mas que queria resolver a situayilo, pois năo queria 
ficar mal perante EDUARDO CUNHA; QUE JULIO CAMARGO 
fez uma proposta de um pagamento parcelado e chegar il redu,ăo 
do valor que era devido, pois o dinheiro iria sair do bolso de JULIO 
CAMARGO; QUE, em um primeiro momento, ja houve uma 
divergencia de valores, pois nas contas do depoente JULIO 
CAMARGO devia aproximadamente dezesseis milh6es de dolares, 
enquanto ele falava que devia doze milhoes de dolares; QUE, 
independentemente do valor, H)LIO disse que somente tinha J~ 
condiyoes de pagar dez milhoes de dolares e a proposta deie foi de 
pagar este valor, de forma parcelada, e, conseguindo receber da e, ţ' 
SAMSUNG na a,ao proposta em Londres, iria pagar os seirX 

."\i ~. 
, -/ 

12de21 Î Lv-
1+ 

49
18

28
46

12
0 

In
q 

39
83



• 

• 

Termo de Colabora~iio n. 03 

milMes de dolares restantes para o depoente; QUE na reuniao, 
ficou clara a JlJLIO CAMARGO gue metade do valor devido 
fosse para EDUARDO CUNHA; QUE, inclusive, ruuo 
CAMARGO inicialmente gueria pagar apenas a parte de 
EDUARDO CUNHA, deixando para pagar posteriormente o valor 
de FERNANDO SOARES; QUE EDUARDO CUNHA nao 
aceitou de maneira alguma e disse gue nJLIO CAMARGO 
deveria fazer o acerto de ambos; QUE, no final, ficou acertado o 
pagamento de dez milMes de dolares, gue seria feito de maneira 
parcelada; QUE nesta reuniao o depoente ainda disse a JlJLIO 
CAMARGO gue incluiria o valor de um milhao de dolares devido 
para PAULO ROBERTO COSTA; QUE nJLIO CAMARGO, 
mais uma vez, disse gue iria se responsabilizar pessoalmente pelo 
pagamento para PAULO ROBERTO COSTA, oportunidade em 
que o depoente concordou, mas afirmau que repassaria a 
informa9ao a PAULO, o gue o depoente efetivamente fez 
posteriormente; QUE JlJLIO CAMARGO inicialmente gueria 
pagar tudo por meio de emissao de notas fiscais por intermedio das 
empresas do depoente e gue ficasse encarregado de repassar os 
valores para EDUARDO CUNHA, o que nao foi aceito pelo 
depoente, pois o depoente nao tinha como receber isto 
pessoalmente e repassar a EDUARDO CUNHA; QUE depois de 
uma negocia9ao demorada, o valor devido ao depoente seria pago 
atraves das empresas do depoente e o valor referente aos 
pagamentos de EDUARDO CUNHA seria feito em especie; QUE 
JlJLIO CAMARGO disse gue iria arrumar uma forma de entregar 
os valores em especie para o depoente, para que repassasse a 
EDUARDO CUNHA; QUE JlJLIO CAMARGO nâo mencionou 
o nome de YOUSSEF nesta reuniâo; QUE foi feito um 
cronograma de pagamento e que se iniciaria, salva engano, em 
trinta dias; QUE no primeiro momento ja iria pagar para 
EDUARDO CUNHA e concluisse os pagamentos de EDUARDO 
CUNHA ate abril ou maio de 2012, porque, como era ano eleitoral, 
EDUARDO CUNHA usaria este dinheiro para as campanhas para 
elei90es municipais; QUE o pagamento do depoente, segundo o r, 
cronograma, iria ate setembro de 2012; QUE JULIO CAMARGO r 

ficou de conversar posteriormente corn o depoente sobre coma 
seria o repasse dos valores em especie para EDUARDO CUNHA; 
QUE, apos o final da reuniâo, o depoente levou EDUARDO J--l 
CUNHf'< para a casa deIe: QUE posteriormente teve um encontro 
corn JULIO CAMARGO no escritorio deIe, no Rio de Janeir~ , 
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umas duas semanas depois, na qual ele disse que o depoente iri a 
ser procurado por YOUSSEF, que se encarregaria de fazer os 
pagamentos em especie que corresponderiam aos valores 
repassados a EDUARDO CUNHA; QUE nesta reuniao nJLIO 
CAMARGO ja deu as datas e os valores das notas fiscais das 
empresas do depoente para um primeiro pagamento que nJLIO 
faria ao depoente; QUE nJLIO CAMARGO deu, inclusive, o e-
mail de uma pessoa para quem deveria enviar as natas fiscais; 
QUE nao se recorda o nome de tai pessoa, mas se recorda que era 
uma mulher, sendo que sua secretaria deve ter tai contato; QUE 
sua secretaria se chama DANIELA NEVES, cujos dados podem 
ser fomecidos posterionnente pela depoente; QUE houve a 
emissăo das natas fiscais, conforme combinado; QUE, paTern, 
JULJO CAMARGO fez o pagamento de algumas parcelas, em 
valor de aproximadamente quatro milMes de reais, mas logo 
passou a atrasar os pagamentos; QUE os valores recebidos por 
intennedio da emissao de notas de suas empresas eram destinados 
apenas ao depoente e nao para EDUARDO CUNHA; QUE todas 
as transferencias que suas empresas receberam das empresas de 
JULIO CAMARGO foram para pagamento dos valores referentes 
it comissao das sondas; QUE em relayăo as quantias em especies, 
ALBERTO YOUSSEF entrou em contato corn o depoente, 
oportunidade em que marcaram uma reuniao pessoalmente; QUE 
ja conhecia YOUSSEF, pois havia estado corn ele cerca de quatro 
vezes, tendo sido apresentado a ele por intennedio de PAULO 
ROBERTO COSTA, em 2010; QUE a reuniao corn YOUSSEF 
OCorreu no escrit6rio do depoente, no Rio de Janeiro, na Av. Rio 
Branco, ainda no mes de setembro de 2011; QUE YOUSSEF vei o 
e disse ao depoente que recebeu instrul'oes de JULIO CAMARGO 
para repassar ao depoente valores em tomo de sete milhoes de 
reais; QUE YOUSSEF disse que ainda estava operacionalizando 
ista, pois estava aguardando a realizavâo de tranSfen!llcÎas de 
JULIO CAMARGO para YOUSSEF; QUE neste momento 
YOUSSEF nao especificou como seriam tais operal'0es, mas um 
pouco depois ele disse ao depoente que se tratavam de 
transferencias intemacionais, feitas por JULJO para alguma i 

empresa relacionada a YOUSSEF, mas nao mencionou o nome das \ 

assim que estivessem formalizados tais pagamentos, entraria em 

'9 

empresas envolvidas; QUE YOUSSEF disse ao depoente que, y\ 
contato corn o depoente para a entrega dos valores; QUE 
aproximadamente duas ou tres semanas depois, YOUSS1F, * dl-
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marcou uma ida deIe ao escritario do depoente; QUE, entăo, 

YOUSSEF esteve no escritario do depoente juntamente corn 
JAYME, a quem YOUSSEF chamava de CARECA; QUE nesta 
oportunidade YOUSSEF levou entre um miIhăo e um miIhăo e 
meio de reais em especie, nao se recordando ao certo; QUE 
YOUSSEF entregou a quantia coma sendo o primeiro pagamento 
que estaria sendo realizado a pedido de Jl)LIO CAMARGO; QUE 
conheceu JAYME nesta ocasiao, sendo apresentado por 
YOUSSEF coma sendo uma pessoa da total confian,a de 
YOUSSEF, corn quem trabalhava ha bastante tempo corn ele; 
QUE, inclusive, YOUSSEF comentou que os praximos 
pagamentos seriam feitos por JAYME diretamente e que năo seria 
necessaria a presen,a de YOUSSEF; QUE imediatamente o 
depoente fez contato corn EDUARDO CUNHA por mensagem, 
avisando que havia um valor disponivel, e perguntou a ele onde 
poderia entregar o valor; QUE EDUARDO CUNHA disse ao 
depoente para procurar, no escrit6rio deIe, na Nilo Peyanha) uma 
pessoa de nome ALTAIR; QUE, entăo, o depoente foi 
pessoalmente ao escritario de EDUARDO CUNHA, levando a 
quantia em especie recebida, ou seja, entre um e um milhao e meio 
de reais; QUE questionado coma era ALTAIR, respondeu que deve 
ter em tomo de 1,7Sm de altura, pouco cabelo, ja grisalho, corn 
bigode, corn idade de aproximadamente 60 anos; QUE ALTAIR 
aparentava ser um assessor ou uma pessoa de confianya, ate 
mesmo porque todos os valores entregues no escrit6rio foram para 
ALTAIR; QUE esta entrega ocorreu por volta de outubro de 2011; 
QUE, ap6s isto, houve quatro ou cinco entregas, todas feitas por 
JAY11E, a maioria em seu escrit6rio; QUE apenas uma vez 
JAYME foi entregar valores no condominio do depoente; QUE 
JAYME, nesta ocasiăo, entregou o valor ao depoente na area 
comum do condominio do depoente, năo tendo subido ao 
apartamento; QUE acredita que estas entregas ocorreram ate abril 
ou maia; QUE, no entanto, questionado ao depoente acerca do 
documenta intitulado "Transcareca" - elaborado e apreendido em 
poder de ALBERTO YOUSSEF para documentar as entregas 

fesitads porhJAYdM2EOC2ARECAl- sdobrRe$uml a13en2t2resgoaooocorridda no dia il", 
1 e Jun oeI , no va or e " " ten o coma , 
destinatario "BAlANO", o depoente acredita que realmente a. . 
pessoa de "BAIANO" mencionada seja o depoente e que fa,a r' M 
referencia it ultima entrega feita por JAYME; QUE acabou se \ 
aproximando de JAYME e, apas, pediu a ele para fazer entr~, ~ 
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para o depoente; QUE em todos estes casos, o depoente recebia os 
valores e em pouco tempo os repassava para EDUARDO CUNHA; 
QUE todos os valores sempre no escrit6rio de EDUARDO 
CUNHA, para a pessoa de ALTAIR; QUE apenas uma 
oportunidade EDUARDO CUNHA pediu para uma pessoa reti rar 
os valores no escritario do depoente; QUE esta pessoa nâo era 
ALTAIR, mas era um homem que possuia um nome diferente e 
que tambem trabalhava no escrit6rio deIe, pois ja o tinha visto no 
escrit6rio de EDUARDO CUNHA em outras oportunidades; QUE 
nao sabe por qual motivo EDUARDO CUNHA mandou esta 
pessoa neste caso; QUE se recorda que, em rela,ao ao valor 
entregue na residencia do depoente por JAYME, chegou a enviar 
uma mensagem para EDUARDO CUNHA questionando se ele 
queria que o depoente entregasse o valor na residencia deIe, tendo 
em vista que, assim como o depoente, EDUARDO CUNHA vive 
na Barra; QUE EDUARDO CUNHA nao quis que o depoente 
levasse o valor na residencia deie, pedindo que procurasse e 
entregasse o valor a ALTAIR na segunda feira seguinte no 
escrit6rio de EDUARDO CUNHA; QUE o depoente acredita que 
nao tenha mais tais mensagens trocadas com EDUARDO CUNHA, 
a16 mesmo porque trocava seus celulares regulamente e corn a 
deflagra,ao da opera,ao Lava Jato se desfez de muita coisa; QUE 
acredita, no entanto, que algum de seus aparelhos BBM tenha sido 
apreendido em sua residencia, quando da prisao do depoente; QUE 
o depoente tinha um aparelho celular especifico que se utiliza 
apenas para falar corn detenninadas pessoas, dentre elas 
EDUARDO CUNHA, sobre temas de valores ilicitos, que nao 
gostava de falar nos outros aparelhos que utilizava regularmente; 
QUE HJLIO CAMARGO tambem atrasou as entregas para 
EDUARDO CUNHA; QUE no ano de 2012, que era mais uma vez 
ano eleitoral, EDUARDO CUNHA passou a pressionar o depoente 
para cobrar JULIO CAMARGO; QUE tais cobran9as foram feitas 
em reuniaes pessoais com EDUARDO CUNHA; QUE nesta 
epoca JULIO CAMARGO ja havia pago em tomo de quatro 
milhaes de reais, que era o valor recebido de YOUSSEF; QUE, 
entao, o depoente passou a cobrar JULIO CAMARGO, nao apenas 

.q 

os valores devidos a si, mas tambem para valores de EDUARD O 
CUNHA; QUE o depoente queria, no entanto, que JULIO 
CAMARGO resolvesse prioritariamente os debitos com k( 
EDUARDO CUNHA, ate porque era ano eleitoral e havia a 
pressao deIe; QUE JULIO CAMARGO come,ou a dizer"i"e 
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estava tendo dificuldade para disponibilizar dinheiro em especie 
para pa~ar EDUARDO CUNHA; QUE, entao, o depoente sugeriu 
que IULIO CAMARGO fizesse uma doa,ao oficial para 
EDUARDO CUNHA ou para o PMDB; QUE esta ideia em 
verdade partiu do proprio EDUARDO CUNHA; QUE H)LIO 
CAMARGO disse que nao tinha como fazer a doa,ao, em razao 
dos limites de faturamento/doa,ao impostos pela legisla<;ao 
eleitoral; QUE o depoente informou isto a EDUARDO CUNHA e 
entao EDUARDO CUNHA pediu ao depoente para questiooar se 
JULIO CAMARGO poderia, eotao, fazer uma doa<;ao para uma 
igreja, sem especificar qual seria; QUE o depoente entao levou a 
questao para JULIO CAMARGO, que disse que dessa forma seria 
possivel, mas que nâo poderiam ser valores muita altas, pois seria 
dificil justificar uma doa<;ao de um valor alto sem ser um 
frequentador da Igreja; QUE o depoente conversou com 
EDUARDO CUNHA, em que este ultimo sugeriu que H)LIO 
CAMARGO fizesse duas doa<;oes, no total de R$ 250.000,00. cada 
uma no valor de R$ 125.000,00; QUE EDUARDO CUNHA 
passou os dados para a doa,ao e a pessoa de contato com quem 
H)LIO CAMARGO deveria conversar e que emitiria os recibos 
das doa~oes; QUE estes valores faram entregues pessoalmente por 
EDUARDO CUNHA, em um papel em que constavam tais dados; 
QUE acredita que esta reuniao tenha sido na casa de EDUARDO 
CUNHA, mas năo tem certeza; QUE acredita nisso porque em 
anos eleitorais EDUARDO CUNHA fica muito corrido e em geral 
se encontrava corn ele aos finais de semana na casa dele; QUE nao 
se recorda do nome da pessoa de contato da Igreja; QUE se recorda 
que se tratava de uma Igreja Evangelica, mas nâo se recorda o 
nome; QUE isto foi por voita do segundo semestre de 2012, nao 
sabendo a data ao certo; QUE questionado qual a liga,ao de 
EDUARDO CUNHA com referi da Igreja, o depoente respondeu 
que nao sabe esclarecer; QUE questionado se seria a Igreja 
Assembleia de Deus, respoodeu que acredita que sim; QUE, 
contudo, sabe que EDUARDO CUNHA e evangelico, embora oao 
saiba a [greja que ele frequenta, e que tem um programa de nidio 
voltado para o publico evangelico; QUE questionado se ja foi ao 
escritorio de EDUARDO CUNHA oode ele faz as grava<;oes, o 
depoente disse que nao, mas ja presenciou Iiga<;oes de EDUARDO 
CUNHA, feitas pela telefone, para a radio, oportuoidade em que . 
ele pedia silencio e transmiti a uma mensagem; QUE se recorda de~. tj
ele chamar os ouvintes de "amados" e que sempre termlOava /1 
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falando "O povo merece respeito"; QUE nâo se recorda de 
ABNER FERRElRA, SAMUEL FERRElRA ou MANOEL 
FERRElRA; QUE depois de passar os dados da Igreja e do 
responsavel para JlJLIO CAMARGO, EDUARDO CUNHA, 
algum tempo depois, confirmou ao depoente a realiza<;âo das 
doa,oes; QUE o depoente nâo tem certeza, mas tem uma vaga 
lembran<;a de gue JlJLIO CAMARGO possa ter feito uma doa<;âo 
oficial de R$ 250,000,00 para o PMDB como parte dos valores 
destinados a EDUARDO CUNHA, mas nâo tem certeza disso; 
QUE esta doa,âo eleitoral, caso tenho ocorrido, foi no segundo 
semestre de 2012; QUE se recorda gue se tratava de ano eleitoral 
e gue EDUARDO CUNHA buscava verbas para a campanha dos 
politicos de seu partido; QUE, nesta epoca, ainda havia valores 
pendentes de pagamento por parte de JlJLIO CAMARGO e este 
continuava enrolando; QUE houve, inclusive, uma divergencia 
sobre qual seria a taxa de conversăo que deveria calcular para se 
chegar aos cinco milhoes de dolares; QUE para evitar maiores 
desgastes, acabou-se chegando a um numero de aproximadamente 
em tomo de seis milh5es de reais coma sendo o equivalente aos 
cinco milMes de dolares devidos a EDUARDO CUNHA; QUE 
EDUARDO CUNHA aceitou taI guantia; QUE o depoente gueria 
resolver logo a guestâo de EDUARDO CUNHA, para evitar gue 
as press6es continuassem ao depoente; QUE ao se fazer o encontro 
de contas corn JlJLIO CAMARGO, havia uma divergencia: 
enguanto JlJLIO dizia gue restava a pagar a EDUARDO CUNHA 
cerca de R$ 400 miI, EDUARDO CUNHA, pelas contas deIe, 
dizia gue era R$ 1,2 milhâo; QUE nesta epoca o depoente inclusive 
recebeu um e-mail de EDUARDO CUNHA contendo uma 
planilha sobre os valores devidos e pagos por JlJLIO CAMARGO; 
QUE acredita gue tenha ainda copia deste e-mail corn planilha e 
se compromete a tentar localiza-Io; QUE estas cobran,as 
continuaram ate 2014, sem gue JlJLIO CAMARGO guitasse os 
valores; QUE, inclusive, em 2014, houve uma conversa entre 
JlJLIO CAMARGO e EDUARDO CUNHA sobre esta 
divergencia, em uma reuniâo pessoal ocorrida em Sâo Paulo; QUE, 
parern, o depoente nâo esteve presente e nâo sabe dizer maiores 
detalhes; QUE ambos comentaram corn o depoente sobre taI 
reuniâo; QUE apos esta reuniâo corn EDUARDO CUNHA, x ~ 
JlJLIO CAMARGO procurou o depoente, entre junho e julho de - 1 6 '-"" 
2014, querendo relatar o que havia ocorrido na conversa corn 
EDUARDO CUNHA; QUE JlJLIO disse gue EDUAR1J00 
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CUNHA e ele tinham acertado que, para resolver a pendencia, o 
valor faltante para este ultimo seria de um milhiio de reais; QUE 
JlJLIO CAMARGO pediu ao depoente que assumisse metade 
desta divida corn EDUARDO CUNHA, ou seja, R$ 500.000,00, 
sob o argumento de que estaria sem recursos; QUE a proposta de 
JlJLIO CAMARGO era de que o depoente pagasse metade do 
valor devido a EDUARDO CUNHA e que JlJLIO pagaria o valor 
ao depoente quando recebesse os valores da Corte de Londres; 
QUE o depoente nao concordou corn a proposta, mas, para evitaT 
problemas corn EDUARDO CUNHA e o prolongamento das 
cobranyas deste ultimo, disse a JlJLIO que ele ficasse responsavel 
por pagar R$ 700 miI e o depoente se encarregaria de pagar os 
R$ 300 mii reais faltantes para EDUARDO CUNHA diretamente; 
QUE o depoente questionou coma IULIO CAMARGO faria tais 
pagamentos para EDUARDO CUNHA, oportunidade em que ele 
respondeu que ele ja tinha acertado corn EDUARDO CUNHA que 
R$ 500 mii ele ja havia se comprometido a pagar a EDUARDO 
CUNHA em horas de voo; QUE IULIO CAMARGO tinha um 
aviao que ficava sob responsabilidade de uma companhia de taxi 
aereo, que niio sabe qual e, e que JlJLIO CAMARGO daria um 
credito para EDUARDO CUNHA usar junto a taI companhia, da 
forma coma preferisse, no valor de R$ 500 miI reais e que poderia 
ser utilizado a medida que ele precisasse; QUE como 2014 se 
tratava de ano eleitoral, geralmente os politicos utilizam muito 
avioes, jatos e helicopteros para seus deslocamentos; QUE os 
R$ 200 mii restantes seriam entregues por IULIO CAMARGO 
diretamente para EDUARDO CUNHA; QUE nao sabe se 
realmente EDUARDO CUNHA se utilizou deste credito referente 
a compaohia aerea, ate porque pouco tempo depois o depoente 
viajou e logo em seguida, quando voltou, teve expedido mandado 
de prisao contra si e se apresentou a Policia Federal; QUE nilo sabe, 
portanto, se IULIO CAMARGO cumpriu o que havia si do 
acordado nesta ultima conversa; QUE EDUARDO CUNHA 
confirmou ao depoente os termos do acordo entre ele e JlJL!O 
CAMARGO; QUE o depoente conversou corn EDUARDO 
CUNHA, dizendo que iria ficar responsavel pelos R$ 300 miI reais 
faltantes; QUE, porem, nilo chegou a pagar tais valores e tampouco 
houve cobranya por parte de EDUARDO CUNHA; QUE, ....+ 
inclusive, estava ficando pouco no Brasil nesta epoca, pois estava 1 
planejando mudan((a para o exterior, inda muita para os Estados 
unidos, e tambem porque estava corn problemas corn u~~ 
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empresas espanhola que representava e, por isto, ficava muito na 
Espanha; QUE, em resumo, do total de dez milMes de dolares que 
ruuo CAMARGO devia ao depoente e a EDUARDO CUNHA, 
acredita que o depoente recebeu em tomo de quatro milMes de 
reais, por meio de suas empresas, e EDUARDO CUNHA cerca de 
cinco milhaes de reais; QUE as cobranyas se estenderam de 2011 
ate 2014, ano em que ainda havia um milhilo de reais da parte 
devida a EDUARDO CUNHA; QUE questionado sobre quem ja 
encontrou nos locais de reuniaes que teve COrn EDUARDO 
CUNHA, respondeu que ja viu NELSON BORNIER no escritorio 
de CUNHA uma vez, acredita que tambem tenha visto 
ALEXANDRE SANTOS uma vez no escritorio de CUNHA; QUE 
viu tambem WASHINGTON REIS, que era Deputado Federal e ja 
foi prefeito de uma das cidades da baixada; QUE esclarece, porem, 
que nunca realizou qualquer reuniao com tais politicos citados; 
QUE NELSON BORNIER conhecia o depoente, pois moram no 
mesmo predio; QUE WASHINGTON REIS foi apresentado ao 
depoente por EDUARDO CUNHA, no escrit6rio deIe; QUE pode 
ter visto outros politicos, mas que nâo conhecia; QUE nunca falou 
corn EDUARDO CUNHA por mei o de ligayaes de celular; QUE 
inicialmente marcava as reuniăes com o gabinete deie e 
posteriormente, a partir da segunda reuniâo, EDUARDO CUNHA 
passou um contato de BBM para o depoente e ambos conversavam 
por mensagens; QUE questionado qual era o nick deIe, respondeu 
que niio era EDUARDO CUNHA; QUE o primeiro nick era "EC", 
mas depois mudou para um nick que nâo tinha qualquer relayâo 
corn EDUARDO CUNHA; QUE nâo se recorda qual seria este 
nick, mas tentara se recordar; QUE a partir de 2012 passou a 
conversar corn EDUARDO CUNHA pela aplicativo wickr; QUE 
este aplicativo era utilizado porque era comentado que este 
aplicativo era mais seguro que o BBM, em especial porque pode 
ser programado para apagar automaticamente em determinado 
lapso de tempo estabelecido pelo usuario; QUE este contato de 
EDUARDO CUNHA nâo constava em nenhum aparelho do 
depoente apreendido; QUE o depoente, a partir de 2010, se afastou 
de negocios envolvendo agentes publicos e PETROBRAS e, ao 
contrario do que se afirmou, o depoente năo era operador do 
PMDB e nâo fazia repasses para este partido; QUE questionado se 
o depoente disse explicitamente ou se deixou implicito a __ ;. 
EDUARDO CUNHA sobre o pagamento de propinas para 
funcionărios publicos da PETROBRAS, o depoente responr~ 
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que nao; QUE, porem, conforme dito, chegou a comentar corn 
EDUARDO CUNHA que houve o repasse de valores para 
politicos referentes it primeira sonda; Nada mais havendo sobre 
esse tema especifico, tYGer(ou=seo-"pr~sente termo, que, lida e 
considerado conforme! foi s~· nado e· os·presentes. 
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• • • MINISTEruO FEDERAL 
PROCURADORlA-GERAL DA REPUBLICA 

TERMO DE DECLARA(:OES N° 03 
FERNANDO ANTONIO FALCĂ O SOARES 

Aos dez dias do mes de setembro de 2015, na Superintendencia da 
Policia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
Republica Rodrigo Telles de Souza e Andrey Borges de Mendonya, 
integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela Procurador-Geral 
da Republica por meio da Portaria PGR!MPU n° 3, de 19/0112015, 
assim como dos Delegados de PoHcia Federal Ricardo Hiroshi 
Ishida e Joselio Azevedo de Sousa, e do Agente de Policia Federal 
Luiz Carlos Milhomem, foi realizada, observando-se todas as 
cautelas de sigilo e prescriy6es da Lei 12.850/2013, na presen,a 
dos advogados Sergio Guimaraes Riera (OABIRJ n° 93068) e 
Isabella Correa de Lucena (OABIRJ n° 189661), a oitiva de 
FERNANDO ANTONIO FALCĂO SOARES, CPF 
490.187.015-72, brasileiro, nascido em 23/07/1967, filho de 
Therezinha Falcao Soares, corn residencia na Avenida Lucia Costa, 
n03600, Bloco OI, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, o qual 
declarou: QUE renuncia, na presenya de seu defensor, ao direito 
ao silencio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, 
nos termos do §14° do ar!. 4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o 
declarante eseu defensor autorizam expressamente e estâo cÎentes 
do registro audiovisual do presente ato de colaborayao em midia 
digital (HD Samsung ITera, Serial Number E2FWJJHFA06272), 
alem do registro escrito (duas vias do termo assinadas em papel), 
nos termos do § 13 do ar!. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serao, 
ao final do ato, devidamente custodiados pelos representantes do 
Ministerio Publico Federal ora presentes, os quais ficarao 
responsiveis pela guarda, cust6dia e preserva,ao do sigilo das 
informayoes, e ulteriormente serâo apresentados ao Suprema 
Tribunal Federal. Indagado em relayao aos fatos tratad?s no 
Anexo 2 (Aquisi~âo da Plataforma de Perfurayăo para Aguas 
Profundas Petrobras 10.000), em relayăo it participa~ăo de 
EDUARDO CUNHA, afirmou O seguinte: QUE, conforme 

aquisiyăo dos navios sondas PETROBRAS 10.000 e VITORlA -
10.000, deveria receber, a titulo de comissâo, a quantia oo.ţa1 d~ v' 
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US$ 35 milMes de dolares de H)LIO CAMARGO; QUE tais 
quantias seriam repassadas, em parte, para funcionarios da 
PETROBRAS, conforme ja tratado em outro termo; QUE a 
operacionalizayăo do pagamento foi sempre da mesma forma: o 
depoente passava a conta no exterior (do depoente ou de pessoas 
indicadas por este) para H)LIO CAMARGO eera feita a 
transferencia a partir da conta da empresa de H)LIO CAMARGO 
no exterior; QUE entre 2006 e 2007 os valores foram pagos 
normalmente por H)LIO CAMARGO; QUE, porem, a partir de 
2007, corn a assinatura do segundo contrato de navio sonda 
(VITaRIA 10.000), JULIO CAMARGO passou a "enrolar" os 
pagamentos e, em 2008, corn a saida de CERVERa da Oiretoria 
Intemacional, os pagamentos cessaram de vez; QUE o valor 
devido por H)LIO CAMARGO neste momento (ou seja, em 2008), 
para o depoente (que, em parte, seria repassado para os 
funcionărios da PETROBRAS), referente as duas sondas 
(PETROBRAS 10000 e VITaRIA 10000) era de 
aproximadamente US$ 16 milhâes de dolares; QUE, portanto, do 
valor total de US$ 35 milhâes de dolares que JULIO CAMARGO 
deveria repassar ao depoente e aos funcionarios da PETROBRAS 
(US$ 15 milMes em relayăo a PETROBRAS 10000 e US$ 20 
milhâes da VITaRIA 10000), ele havia pago aproximadamente 
US$ 19 milhâes de dolares entre os anos de 2006 e principio de 
2008; QUE nada obstante as diversas tentativas de cobrar os 
valores de JULIO CAMARGO ate 2011, todas foram sem sucesso; 
QUE o depoente conheceu o Oeputado EOUARDO CUNHA em 
2009, em um cafe da manhă no Hotel MARRIOT, no Rio de 
J aneiro, corn um empresario angolano muito importante, chamado 
General JOĂO BAPTISTA DE MATOS; QUE o depoente foi 
juntamente corn outra amigo, de nome ITAMAR, para o referi do 
cafe da manha, corn o intuito de o depoente ser apresentado para o 
General JOĂO BATISTA; QUE ITAMAR representava os 
interesses do referido General em alguns negocios; QUE la 
chegando, o depoente encontrou por acasa o Deputado 
EDUARDO CUNHA, que se encontrava tomando cafe da manhă 
corn o entăo Oeputado ALEXANORE SANTOS, que o depoente 
ja conhecia desde 2002, ao que se recorda; QUE foi apresentado a 
ALEXANDRE SANTOS, por um amigo, em um restaurante e 
referido amigo disse que ALEXANDRE era muito influente na 
Diretoria de Serviyos da PETROBRĂs na epoca; QUE nesta 
epoca, ao que acredita, ALEXANORE SANTOS era ~utad..? 
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pelo PSDB; QUE encontrou ALEXANDRE SANTOS em outras 
ocasi5es, em eventos sociais, oportunidade em que conversavam 
amenidades, mas nunca tiveram nenhum negocia; QUE 
ALEXANDRE SANTOS, entăo, apresentou o depoente ao 
Deputado EDUARDO CUNHA; QUE ALEXANDRE comentou 
corn EDUARDO CUNHA gue o depoente era conhecido e tinha 
negocios na PETROBRAS, gue representava empresas espanholas 
e gue tinha uma relavăo proxima corn PAULO ROBERTO COSTA; 
QUE conversaram um pouco e EDUARDO CUNHA inclusi ve Ihe 
entregou um cartăo de visitas; QUE guestionado se EDUARD O 
CUNHA e ALEXANDRE SANTOS eram proximos, o depoente 
respondeu gue EDUARDO CUNHA era um politico respeitado e 
havia diversos politicos gue ficavam no entomo deie e o 
ALEXANDRE SANTOS ji era um destes politicos; QUE 
EDUARDO CUNHA era e ainda e uma lideranva dentro do PMDB 
e ALEXANDRE SANTOS ji era deste partido na epoca; QUE 
como o depoente sabia gue EDUARDO CUNHA era um politico 
muito influente, resolveu estreitar relavoes corn ele; QUE 
questionado sobre a relavăo de EDUARDO CUNHA e o General 
JOĂO BAPTISTA, esclareceu que nesta ocasiiio eles niio estavam 
juntos e nem conversaram, ao menos nâo neste momento em que 
eSlava presente; QUE, porem, posteriormente soube que eles se 
conheciam, năo sabendo se tinham negocios; QUE o proprio 
general JOĂO BAPTISTA, em determinado momento, comentou 
corn o depoente que conhecia EDUARDO CUNHA e disse que ji 
tinha eslado algumas vezes corn ele, mas sem maiores detalhes; 
QUE posteriormente, ainda no ano de 2009, o depoente ia corn 
certa frequencia a Brasilia, cerca de uma vez por mes, e em uma 
destas idas Iigou para o gabinete de EDUARDO CUNHA e pediu 
para marcar uma audiencia corn ele; QUE foi uma das assessoras 
de EDUARDO CUNHA quem atendeu o depoente, ficou de falar 
corn EDUARDO CUNHA e ao final ligou para o depoente, 
marcando a reuniăo; QUE esta reuniâo ocarreu em Brasilia, no 
gabinete de EDUARDO CUNHA; QUE o depoente afirmou, ao 
marcar a reuniăo, que queria conversar corn ele sobre empresas 
espanholas que queriam desenvolver negocios no Brasil; QUE 
questionado por qual motivo procurou EDUARDO CUNHA para 
tratar de neg6cios de empresas espanholas, se ele nâo era 
empresirio, respondeu que fezjustamente porque sabia que ele era 
influente de maneira geral e tinha muita forva no Rio de J anei ro, 
junto ao Govemo do Rio de Janeiro; QUE entiio foi ao gab~ 
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deIe e se encontrou corn EDUARDO CUNHA; QUE se reuniu na 
sala de reuniaes deIe sozinho; QUE se tratou de uma conversa 
mais de aproximayăo, falando das empresas que representava, dos 
interesses que elas tinham nas areas de obras civis e portuarias; 
QUE questionou se EDUARDO CUNHA tinha coma ajudar o 
depoente em obras do Governo do Rio de Janeiro e na cidade do 
Rio de Janeiro, pois ja sabia que ambos tinham aproximayăo corn 
EDUARDO CUNHA; QUE EDUARDO CUNHA respondeu que 
poderia ajudar, mas que o depoente deveria trazer especificamente 
quais os interesses que tinha e, em seguida, EDUARDO CUNHA 
poderia ajudar na aproximayăo corn as pessoas necessarias; QUE 
esta reuniăo deve ter demorado entre 40 minutos e uma hora; QUE 
nesta reuniao ainda trataram de amenidades e de conhecidos em 
comum; QUE a partir dai teve rnais algurnas vezes corn 
EDUARDO CUNHA, inclusive no escritario deIe no Rio de 
Janeiro, cerca de duas ou !res vezes; QUE o escritario de 
EDUARDO CUNHA ficava no Edificio DE PAOL!, na Avenida 
Nilo Peyanha, ocupando um conjunto de aproximadamente tres 
salas; QUE tais reuniaes foram em 2009 e 2010, sempre para tratar 
das mesmas conversas de aproximayăo; QUE questionado se 
nestas reunioes houve negociayâo de algo iHcito, dissc que ate 
entăo năo; QUE a partir de 2010, em uma destas conversas 
EDUARDO CUNHA perguntou se as empresas que o depoente 
representava nao tinharn interesse em fazer doayoes para a 
campanha deIe; QUE se tratava de ano eleitoral e ele buscava a 
reeleiyăo como Deputado Federal; QUE o depoente afirmou que 
as empresas espanhalas nunca tinham feita doayoes, por 
intermedio do depoente, mas o depoente se comprometeu a falar 
corn as empresas espanholas e Ihe dar um retorno; QUE o depoente 
falou corn duas destas empresas espanholas e a reposta das duas 
foi a mesma, de que năo tinham coma fazer doayaes pois haveria 
um impedimento pelas normas internas das empresas; QUE voltou 
e conversou pessoalmente corn EDUARDO CUNHA informando 
a impossibilidade de doayăo; QUE, entăo, EDUARDO CUNHA 
perguntou se tinha alguma forma de auxilia-Io, corn doayaes; QUE 
o depoente disse que iria pensar em alguma forma, pois o depoente 
pessoalrnente nunca tinha feito nenhurna doayao, nern coma 
pessaa fisica e nem juridica; QUE porern iria tentar buscar uma 
forma de tentar ajuda-Io na campanha e dari a uma posiyăo; QUE 
posteriormente, ainda em 2010, vei o a ideia de pedir ajuda a 
EDUARDO CUNHA na cobranya da divida que ]\)L!O!l 
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CAMARGO tinha corn o depoente; QUE entao voltou ater outra 
conversa corn EDUARDO CUNHA, em 2010, no escrit6rio deie 
no Rio de Janeiro, oportunidade em que o depoente explicou a 
EDUARDO CUNHA tudo o que tinha ocorrido na contrata,ao das 
duas sondas (PETROBRAS 10.0000 e VITGRIA 10.000) e que 
HJLIO CAMARGO tinha uma divida corn o depoente; QUE disse 
a EDUARDO CUNHA que esta divida girava em tomo de US$ 16 
milhoes de d61ares na epoca; QUE, em um primeiro momento, 
disse a EDUARDO CUNHA inclusi ve que teve pagamentos para 
politicos do PMDB por intermedio de JORGE LUZ, referente a 
primeira sonda; QUE inclusi ve fez men,ao ao nOme dos politicos 
RENAN CALHEIROS e do JADER BARBALHO, como 
destinatarios de parte dos valores referentes a primeira sonda; 
QUE questionado se fez a men,âo a DELCiDiO DO AMARAL e 
a SILAS RONDEAU, respondeu que nao, pois preferiu fazer 
men,ao aos politicos do PMDB, que era o partide de EDUARD O 
CUNHA; QUE ate entao EDUARDO CUNHA nao sabia, ao que 
o depoente saiba, do pagamento de tais valores para os politicos 
do PMDB; QUE fez a men,âo ao pagamento para politicos do 
PMDB, pois o depoente, conforme dito, ja tinha usado o 
argumenta de estar sendo cobrado pela PMDB para pressionar 
HJLIO CAMARGO a retomar os pagamentos; QUE, porem, 
conforme ja esclarecido, nao estava sendo cobrado na realidade; 
QUE a ideia do depoente era passar a usar o nome de EDUARDO 
CUNHA para pressionar HJLIO CAMARGO e dar veracidade a 
versâo apresentada anteriormente; QUE o depoente disse a 
EDUARDO CUNHA que, do valor devido por JlJLIO 
CAMARGO, caso lograsse obter o pagamento, repassaria 20% 
para a campanha deie; QUE EDUARDO CUNHA deu o de acordo 
e autorizou o depoente a usar o nome deie para cobrar os valores 
devidos de JlJLIO CAMARGO; QUE marcou, entilo, uma 
segunda reuniilo com J\JLIO CAMARGO, ainda em 2010, no 
escrit6rio deie, na Rua da Assembleia; QUE entao disse a J\JLIO 
CAMAGO que era ano eleitoral e que o pessoal estava retomando 
as cobranyas corn mais fOfVa e gue quem tinha vinda cobrar o 
depoente era EDUARDO CUNHA; QUE disse a JlJLIO 
CAMARGO que EDUARDO CUNHA estava Ihe cobrando de 
maneira bastante contundente e disse a J\JLIO CAMARGO que o 
PMDB estava achando que o depoente havia recebido o valor e 
nao estaria pagando a parte deles; QUE disse a nJLIO ~ ~ 
CAMARGO que se nâo desse uma resolu,âo rapida it )rtâo: ~ 1 
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depoente iria trazer o EDUARDO CUNHA para conversar corn 
ele, pois năo iria ficar corn a responsabilidade de năo estar fazendo 
os pagamentos; QUE rULIO CAMARGO disse que iria tentar 
resolver e retomar as conversas corn a SAMSUNG, buscando 
ajuda da MITSUI nas cobran,as e, em seguida, dari a urna posi,ăo; 
QUE JULIO CAMARGO pareceu acreditar, mas ele buscou 
ganbar tempo e emolar, como era natural deIe; QUE houve urna 
segunda reuniăo corn JULIO CAMARGO, ainda em 20 I 0, na qual 
ele disse que a MITSUI estava conversando corn a SAMSUNG, 
buscando ajuda-Io no l'agamento, e que havia possibilidade de 
melhor exito; QUE JULIO CAMARGO foi ganhando tempo, 
dizendo que ainda năo tinha urna posi,ăo; QUE, ainda no segundo 
semestre de 2010, o depoente esteve corn EDUARDO CUNHA, 
na casa deIe, na Barra da Tijuca, no condominio Park Palace; QUE 
no referido condominio hâ uma câmera lega gue se chega, 
apontada para quem esta dentro do veiculo; QUE apas anotar a 
placa, se guestionava qual seria o destino e entao era feita uma 
ligayăo pelo funcionario da guarita para a casa de EDUARDO 
CUNHA, pedindo autoriza,ăo para entrar; QUE havia todo o 
procedimento de, ao menos aparentemente, estar sendo registrado; 
QUE questionado qual veiculo estava se valendo, respondeu gue 
na epoca era urna Range Rover; QUE questionado onde e a casa 
deIe, respondeu que, entrando pela portari a principal do 
condominio, virando ă esguerda, acredita gue seja a quarta casa da 
rua, sendo urna casa amare la, corn alguns detalhes branco; QUE e 
uma casa de dois andares, sendo uma casa aparentemente espa<ţosa: 
QUE na casa de EDUARDO CUNHA, ao adentrar, o escritario 
onde se reunia corn ele ficava na primeira porta do lado esquerdo, 
rmo pela qual nao teve muito contato corn o restante da 
residencia; QUE nesta reuniăo o depoente explicou a EDUARDO 
CUNHA que tinha feito duas reuniaes corn JULIO CAMARGO, 
assim coma alguns contatos telefonicos, mas que JULIO 
CAMARGO ainda estava buscando ganhar tempo, "empurrando 
corn a barriga"; QUE, coma estava no auge da campanha eleiloral, 
EDUARDO CUNHA disse que naquele momento năo tinha coma 
gastar tempo corn aquilo, mas que iria pensar em algo e voltaria a 
falar corn o depoente oportunamente; QUE depois disso sa voltou 
a falar corn EDUARDO CUNHA apas as elei,aes, oportunidade 
em que esteve no escrit6rio deie para parabeniza-Io pela reelei<ţăo, 
mas acabaram năo tratando deste assunto, apenas de amenidades; 
QUE ja em 20 Il, a partir de mar,o, o depoente teve nova reu7" 
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na residencia de EDUARDO CUNHA; QUE nesta reuniâo, o 
depoente perguntou se nâo poderia ser retomado o assunto de 
JlJLIO CAMARGO e o que EDUARDO CUNHA poderia fazer 
algo; QUE, embora em um primeiro momento o acordo fosse de 
apenas usar o nome de EDUARDO CUNHA, nesta reuniâo o 
depoente falou para EDUARDO CUNHA que seria necessărio 
uma pressâo mais forte, coma uma reuniăo em que ele estivesse 
presente ou outra coisa do tipo; QUE entâo o depoente prop6s a 
EDUARDO CUNHA que, do valor que deveria receber na epoca, 
iria repassar 50% do que recebesse de JULIO CAMARGO para 
EDUARDO CUNHA; QUE o valor era, conforme dito, de US$ 16 
milMes na epoca, sendo que parte deste valor o depoente iria 
repassar para funcionarios da PETROBRAS; QUE EDUARDO 
CUNHA disse que iria pensar em alguma forma mais efetiva de 
cobrar JULIO CAMARGO, pois se fizesse uma reuniâo corn ele, 
pressionasse e nâo tivesse resultado, ficaria ruim para EDUARD O 
CUNHA; QUE EDUARDO CUNHA disse ao depoente que iria 
pensar em algo que tivesse um resultado mais efetivo e voltaria a 
falar corn o depoente; QUE um tempo depois, por volta de abril de 
2011, EDUARDO CUNHA mandou uma mensagem, pedindo 
para o depoente se encontrar corn ele no escritorio do Rio de 
Janeiro de EDUARDO CUNHA; QUE nesta reuniâo EDUARDO 
CUNHA disse ao depoente que havia tomado a decisâo de fazer 
um requerimento na Comissăo de Fiscaliza<;âo da Câmara, 
pedindo explicayoes sobre os negocios de JlJLIO CAMARGO; 
QUE entâo EDUARDO CUNHA pediu ao depoente explicayoes 
mais detalhadas sobre os negocios de JULIO CAMARGO junto il 
PETROBRAS; QUE o depoente afirmou que o negocios das 
sondas era algo pontual de JlJLIO CAMARGO e que ele nâo era 
um representante exclusivo da SAMSUNG; QUE esclareceu a 
EDUARDO CUNHA que os negocios mais importantes dee 
JULIO CAMARGO era a atuayâo deIe coma representante da 
MITSUl e da TOYO junto it PETROBRAS; QUE como 
representante destas empresas rULIO CAMARGO havia feito 
varios neg6cios, em especial nas Diretorias de Servic;os e 
Abastecimentos; QUE obteve tais informayoes especialmente em 
razao da proximidade corn PAULO ROBERTO COSTA; QUE o 
depoente ouvia dizer que HJLIO CAMARGO tinha feito diversos 
negocios pelo MITSUI corn a diretoria financeira da 
PETROBRAS; QUE nesta epoca EDUARDO CUNHA conhecia 
HJLIO CAMARGO apenas de nome; QUE questionado sefa- L 
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epoca havia noticias de irregularidades envolvendo H)LIO 
CAMARGO na midia, mais especificamente corn a PETROBRAS, 
o depoente respondeu que desconhecia qualquer noticia na 
imprensa, pois, ao que sabe, tais quest5es somente surgiram 
publicamente corn a opera,ăo Lava Jato; QUE o depoente ouviu 
dizer rumores na epoca, no ămbito da PETROBRAS, de 
irregularidades envolvendo H)LIO CAMARGO, mas nunca viu 
tais quest6es tratadas na midia antes da opera,ăo Lava Jato; QUE 
corn base nas informa<;6es prestadas pelo depoente sobre H)LIO 
CAMARGO, EDUARDO CUNHA disse ao depoente que faria 
alguns outros levantamentos de informay5es e comunicaria o 
depoente sobre os proximos passos; QUE, um tempo depois que 
năo sabe especificar, o EDUARDO CUNHA disse ao depoente 
que iria preparar um requerimento junto a Comissâo de 
Fiscaliza<;ăo da Câmara, pedindo informa<;6es sobre a atua<;âo de 
HJLIO CAMARGO coma lobista da MITSUI e da TOYO junto it 
PETROBRAS; QUE neste requerimento, EDUARDO CUNHA 
disse que pediria informa<;6es nao apenas sobre a atua<;ao de 
JlJLIO CAMARGO coma lobista destas empresas, mas tambem 
sobre os contratos destas empresas junto it PETROBRAS; QUE o 
depoente pediu para EDUARDO CUNHA lhe dar um tempo, pois 
iria tentar obter uma ultima a<;ao junto ao JlJLIO CAMARGO para 
obter o pagamento dos valores, fazendo men<;ăo a tais 
requerimentos que iriam ser feitos; QUE EDUARDO CUNHA 
concordou corn isto; QUE cerca de uma semana depois, o 
depoente teve contato corn HJLIO CAMARGO pessoalmente no 
escritorio deIe, na Rua da Assembleia, e explicou toda a situa<;ao; 
QUE disse a Jl)LIO CAMARGO que estava "vindo como amigo" 
e que EDUARDO CUNHA havia chegado ao limite e nao estava 
mais disposto a dar mais tempo ao depoente; QUE disse a HJLIO 
CAMARGO que, se nao tivesse uma posi<;ao dentro de uma 
semana, de que H1L10 iria pagar, o depoente iria lavar as suas 
maos e a questao seria resolvida pelo pessoal coma eles achassem 
melhor; QUE inclusive rez men<;ao a HJLIO CAMARGO it 
possibilidade dos requerimentos na Cămara dos Deputados; QUE 
aproximadamente uma semana depois o depoente ligou para 
JlJLIO CAMARGO e ele disse que ainda nao havia uma posi<;ao 
favoravel e que precisaria de mais tempo; QUE o depoente disse 
entăo que havia tres anos que HJLIO CAMARGO estava lhe 
pedindo mais tempo e que năo havia mais como ajuda-Io e, nem9.Y' 
ficar coma interlocutor nesta confusao; QUE informou a JULI . 
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CAMARGO que a partir deste momento estaria saindo da 
negocia<;ao; QUE nJLIO CAMARGO disse que iria continuar 
tentando receber os valores e que se houvesse algo de positivo 
retomaria ao depoente; QUE o depoente esteve pessoalmente corn 
EDUARDO CUNHA, acreditando que na casa deIe, mas nao tem 
certeza; QUE entao comunicou a EDUARDO CUNHA que nao 
tinha obtido sucesso e ele disse que iria seguir em frente corn a 
estrategia dos requerimentos; QUE EDUARDO CUNHA nao 
comentou se seria ele quem apresentaria os requerirnentos 
pessoalmente e apenas comentou que faria os requerimentos; QUE 
EDUARDO CUNHA nao comentou detalhes de como seria feito 
o requerimento; QUE no final de julho ou come<;o de agosto de 
2011, o depoente recebeu uma liga<;ao de PAULO ROBERTO 
COSTA, dizendo que precisava falar corn o depoente; QUE 
combinou corn ele de se encontrar em um restaurante ern um 
Shopping, em um dia â noite; QUE nesta oportunidade PAULO 
ROBERTO disse que queria comunicar ao depoente que havia 
chegado â PETROBRAS um requerimento, vindo do Ministerio 
de Minas e Energias, pedindo informa<;oes â PETROBRAS sobre 
os contratos que a MITSUI e TOYO tinham junto â empresa e a 
atua<;ao do rULIO CAMARGO como lobista destas empresas; 
QUE o depoente esclarece que, conforme ja dito em outro termo, 
PAULO ROBERTO COSTAdeveria receber um milhao de dolares 
em razao do primeiro navio sonda, em razao de GENU ter 
intermediado a aproxima<;ao do depoente corn JULIO 
CAMARGO; QUE GENU tambem deveria receber a quantia de 
meio milhăo de dolares; QUE nJLIO CAMARGO foi quem ficou 
responsavel por pagar PAULO ROBERTO COSTA e GENU, mas 
nunca o fez e PAULO sempre cobrava o depoente; QUE PAULO 
ROBERTO nunca cobrou do depoente a parte de GENU; QUE o 
depoente esclarecia a PAULO ROBERTO que nJLIO 
CAMARGO tampouco havia lhe pagado o total devido; QUE, 
inclusive, antes de falar corn EDUARDO CUNHA, o depoente ja 
havia feito uma similar proposta para PAULO ROBERTO COSTA, 
no sentido de que, caso este ultimo lograsse obter os dezesseis 
milhoes de dolares devidos por nJLIO CAMARGO, o depoente 
daria a PAULO nao apenas a quantia de um milhao de dolares, mas 
cinco milhoes; QUE PAULO ROBERTO disse que iria tentar, mas 
nunca trouxe qualquer resultado; QUE neste encontro, ocorrido 
apos os requerimentos de EDUARDO CUNHA, o depoente 
acredita que PAULO ROBERTO tenha tentado atri~ a si a 
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responsabilidade pelos referi dos reguerimentos, visando obter a 
guantia de cinco milMes de dolares; QUE, entao, o depoente 
esclareceu a PAULO ROBERTO COSTA gue jit sabia dos 
reguerimentos hit algum tempo e gue tudo isto tinha sido uma 
estrategia tra9ada corn EDUARDO CUNHA; QUE disse a 
PAULO ROBERTO COSTA gue a responsabilidade pelos 
reguerimentos era de EDUARDO CUNHA e o depoente ja tinha 
um acerto corn EDUARDO CUNHA; QUE PAULO ROBERTO 
COSTA afirmou gue ja tinha informado pessoalmente a JlJLlO 
CAMARGO sobre os reguerimentos e gue JlJLlO CAMARGO 
estava muito assustado nesta conversa; QUE inclusive JlJLlO 
CAMARGO, nesta reuniao, tinha pedido a PAULO ROBERTO 
COSTA para coloca-Io em contato corn o Ministro EDISON 
LOBĂO para saber exatamente o gue estaria ocorrendo em rela9âo 
a tais reguerimentos; QUE o depoente disse a PAULO ROBERTO 
COSTA gue, se as coisas avan9assem no recebimento dos valores 
corn JlJLlO CAMARGO, o depoente iria incluir nesta cobranya a 
parte de PAULO ROBERTO COSTA, de um milMo de dolares; 
QUE PAULO ROBERTO tentou inclusive aumentar a 
participa9âo deie, afirmando gue estaria ajudando, mas o depoente 
disse que nao teria condiyoes de prometer nada alem do que havia 
acertado; QUE guando tivesse maiores detalhes o depoente 
poderia conversar corn PAULO ROBERTO novamente sobre o 
tema; QUE alguns dias depois o depoente foi procurado por 
JlJLlO CAMARGO e estiveram pessoalmente em uma reuniâo no 
escritorio deie; QUE JlJLlO CAMARGO Ihe relatou sobre a 
estoria dos reguerimentos e disse ao depoente gue teve uma 
conversa corn o Ministro EDISON LOBĂO; QUE LOBĂO 
informou a H)L10 CAMARGO, segundo este ultimo, gue iria 
tentar se inteirar sobre o tema e depois Ihe daria uma posi9âo; QUE 
Jl)L10 disse ao depoente gue EDISON LOBĂO Ihe havia 
orientado a procurar o depoente, porgue JULIO CAMARGO tinha 
uma pendencia corn o depoente; QUE o depoente guer esclarecer 
gue nâo tem nenhuma relayâo corn o ministro EDISON LOBĂO e 
esteve corn ele pessoalmente apenas uma vez, no casamento da 
filha de PAULO ROBERTO COSTA, oportunidade em gue foram 
apenas apresentados; QUE pelo relato de JULIO CAMARGO, 
EDISON LOBĂO teria dito a JULIO CAMARGO, em um 
segundo momento, que a questâo deveria ser solucionada 
diretamente corn o depoente; QUE guestionado se sabe se 
EDUARDO CUNHA e EDISON LOBĂO trataram dq·tţlJl", disse 
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que nunca perguntou isto a EDUARDO CUNHA, mas acredita 
que sim, pois EDISON LOBÂO pediu que HJLlO CAMARGO 
resolvesse a questăo corn o depoente; QUE acredita que tenha sido 
EDUARDO CUNHA, ou alguem a seu mando, que tratou a 
questăo corn EDISON LOBÂO, pois ele era um senador do PMDB 
que estava exercendo um cargo de Ministro; QUE, porem, năo tem 
elementos para confirmar isto; QUE, ressalta mais uma vez, que 
năo sabe como foi a participal'ăo de LOBÂO neste epis6dio; QUE 
HJLlO CAMARGO se demonstrava bastante assustado corn o 
requerimento e, diferente das outras vezes, mostrava claramente 
que queria resolver o problema dos pagamentos atrasados; QUE 
HJLlO CAMARGO sugeriu um encontro entre o depoente, JlJLIO 
CAMARGO e EDUARDO CUNHA, porque ele queria fazer uma 
negocial'ăo e esclarecer ao EDUARDO CUNHA o motivo dos năo 
pagamentos; QUE HJLIO CAMARGO năo queria que 
EDUARDO CUNHA ficasse corn a imagem deie de que fosse um 
mau pagador; QUE o depoente disse que iria conversar corn 
EDUARDO CUNHA, sobre a possibilidade de realizar a reuni ilo, 
e retomaria para ele; QUE em seguida falou com EDUARDO 
CUNHA, que aceitou realizar a reuniao; QUE nao se recorda se 
falou com EDUARDO CUNHA pessoalmente ou por intermedio 
de mensagens, mas acredita que por mensagens, pois esta reuniăo 
foi marcada de maneira bem rapida e em geral CUNHA ficava 
durante a semana em Brasilia e somente voltava ao Rio na quinta 
it noite; QUE esteve com JlJLIO CAMARGO numa terl'a ou 
quarta-feira e a reuniăo acabou sendo marcada para o domingo 
seguinte; QUE questionado sobre a data da referida reuni ilo, 
inicialmente afirmou acreditar que tenha ocorrido em meados de 
agosto de 20 11; QUE, ao ser questionado se referida reuniăo nilo 
poderia ter ocorrido, em verdade, em setembro de 2011, mais 
especificamente, no dia 18 de setembra de 20 Il, o depoente 
acredita que realmente possa ter se equivocado, pois em gerai em 
julho o depoente esta viajando e se trata de recesso parlamentar; 
QUE, assim, revendo, acredita que a reuniilo com PAULO 
ROBERTO COSTA tenha sido em final de agosto e inicio de 
setembra de 20 Il, e a reuniilo com JlJLIO CAMARGO ter 
ocorrido na primeira quinzena de setembro; QUE a reuniăo entre 
o depoente, EDUARDO CUNHA e ruLIO CAMARGO foi 
realmente marcada para um domingo; QUE o depoente marcou 
esta reuniăo no escritorio de um advogado do depoente, SERGIO 
ROBERTO WEYNE COSTA, que fica no Leblon, 'lat-taulfo de 
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Paiva, esquina Corn Afrânio de Melo Franco; QUE o depoente 
pediu a SERGIO para utilizar o escritario no domingo, tendo ele 
concordado e emprestado a chave e avisado na portaria; QUE 
SERGIO nao tinha conhecimento sobre os fatos; QUE o depoente 
passou o enderel'o do escritario para J\JLIO CAMARGO e 
agendamos de se encontrar por voIta das 19h ou 20 horas; QUE 
HJLIO CAMARGO viria de Sâo Paulo para a reuniao; QUE no 
domingo o depoente foi buscar EDUARDO CUNHA na residencia 
deie e, inclusive, o avÎsou por mensagem de celular, gue estava 
indo busca-Io; QUE o depoente e quem estava conduzindo o seu 
veiculo, que era uma Rand Rover; QUE referido veiculo estava em 
nome da sua empresa, da HAWK EYES ou TECHINIS; QUE 
questionado se o veiculo possuia placas EIZ 8877, confirma que 
sim; QUE apas pegar EDUARDO CUNHA se dirigiram ao local 
e pararam o veiculo no estacionamento que fiea exatamente ao 
lado do edificio, no Shopping RIO DESIGN CENTER; QUE 
quando chegaram, HJLIO CAMARGO ia estava na porta; QUE 
se recorda que H)LIO CAMARGO ligou para o depoente, quando 
aterrÎssou no Rio de Janeiro, para avÎsar que estava a caminho do 
local de encontro; QUE o depoente se valia, na epoca, do celular 
2194586917 e o outro, que acreditaque seia 2195217256; QUE, 
enrno, os tres subiram em uma porta lateral e o depoente abriu a 
sala; QUE nao havia ninguem no escritorio e apenas particip ou da 
reuniao o depoente, JULIO CAMARGO e EDUARDO CUNHA; 
QUE o depoente apresentou H)LIO CAMARGO e EDUARDO 
CUNHA e, entao, iniciou a conversa, falando que HJLIO pediu a 
reuniao para explicar a situal'ao a EDUARDO CUNHA; QUE 
HJLIO CAMARGO, entao, fez todas as suas explical'aes, 
afirmando que nao tinha pago porque nao tinha recebido da 
SAMSUNG, mas que queria resolver a situayao, pois nao queria 
ficar mal perante EDUARDO CUNHA; QUE HJLIO CAMARGO 
fez uma proposta de um pagamento parcelado e chegar it reduyao 
do valor que era devido, pois O dinheiro iria sair do bolso de J\JLIO 
CAMARGO; QUE, em um primeiro momento, ia houve uma 
divergencia de valores, pois nas contas do depoente H)LIO 
CAMARGO devia aproximadamente dezesseis milhaes de dolares, 
enquanto ele falava que devia doze milhoes de dalares; QUE, 
independentemente do valor, HJLIO disse que somente tinha 
condiyoes de pagar dez milMes de dolares e a proposta deIe foi de 
pagar este valor, de forma parcelada, e, conseguindo receber da 
SAMSUNG na ayao proposta em Londres, iria pagi os se,s 
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milh5es de dolares restantes para o depoente; QUE na reuniao, 
ficou claro a nJLlO CAMARGO que metade do valor devido 
fosse para EDUARDO CUNHA; QUE, inclusive, JlJLlO 
CAMARGO inicialmente queria pagar apenas a parte de 
EDUARDO CUNHA, deixando para pagar posteriormente o valor 
de FERNANDO SOARES; QUE EDUARDO CUNHA nao 
aceitou de maneira alguma e disse que JlJLlO CAMARGO 
deveria fazer o acerto de ambos; QUE, no final, ficou acertado o 
pagamento de dez milh5es de dolares, que seria feito de maneira 
parcelada; QUE nesta reuniao o depoente ainda dis se a JlJLlO 
CAMARGO que incluiria o valor de um milhăo de dolares devido 
para PAULO ROBERTO COSTA; QUE HJLlO CAMARGO, 
mais uma vez, disse que iria se responsabilizar pessoalmente pela 
pagamento para PAULO ROBERTO COSTA, oportunidade em 
que o depoente concordou, mas afirmou que repassaria a 
informa,ao a PAULO, o que o depoente efetivamente fez 
posteriormente; QUE JlJLlO CAMARGO inicialmente queria 
pagar tudo por meio de emissao de notas fiscais por intermedio das 
empresas do depoente e que ficasse encarregado de repassar os 
valores para EDUARDO CUNHA, o que nao foi aceito pelo 
depoente, pois o depoente nao tinha como receber isto 
pessoalmente e repassar a EDUARDO CUNHA; QUE depois de 
uma negocia~âo demorada, o valor devido ao depoente seria pago 
atraves das empresas do depoente e o valor referente aos 
pagamentos de EDUARDO CUNHA seria feito em especie; QUE 
JlJLIO CAMARGO disse que iria arrumar uma forma de entregar 
os valores em especie para o depoente, para que repassasse a 
EDUARDO CUNHA; QUE JlJLlO CAMARGO nao mencionou 
o nome de YOUSSEF nesta reuniăo; QUE foi feito um 
cronograma de pagamento e que se iniciaria, salva engano, em 
trinta dias; QUE no primeiro momento ja iri a pagar para 
EDUARDO CUNHA e concluisse os pagamentos de EDUARDO 
CUNHA ate abril ou maio de 2012, porque, coma era ano eleitoral, 
EDUARDO CUNHA usaria este dinheiro para as campanhas para 
elei,oes municipais; QUE o pagamento do depoente, segundo o 
cronograma, iria ate setembro de 2012; QUE JULI O CAMARGO 
ficou de conversar posterionnente corn o depoente sobre corn o 
seria o repasse dos valores em especie para EDUARDO CUNHA; 
QUE, apos o final da reuniao, o depoente levou EDUARDO 
CUNHA para a casa deIe; QUE posteriormente teve um encontro 
corn JlJLIO CAMARGO no escritario deie, no Ri<hde Janeiro, 
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umas duas semanas depois, no qual ele disse que o depoente iria 
ser procurado por YOUSSEF, que se encarregaria de fazer os 
pagamentos em especie que corresponderiam aos valores 
repassados a EDUARDO CUNHA; QUE nesta reuniiio J\)LIO 
CAMARGO ia deu as datas e os valores das notas fiscais das 
empresas do depoente para um primeiro pagamento que JI)LIO 
faria ao depoente; QUE J\)LIO CAMARGO deu, inclusive, o e
mail de uma pessoa para quem deveria enviar as notas fiscais; 
QUE niio se recorda o nome de tai pessoa, mas se recorda que era 
uma mulher, sendo que sua secretari a deve ter tai contato; QUE 
sua secretaria se chama DANIELA NEVES, cuios dados podem 
ser fomecidos posteriormente pela depoente; QUE houve a 
emissăo das notas fiscais, conforme combinado; QUE, parern, 
J\)LIO CAMARGO fez o pagamento de algumas parcelas, em 
valor de aproximadamente quatro milMes de reais, mas logo 
passou a atrasar os pagamentos; QUE os valores recebidos por 
intermedio da emissiio de notas de suas empresas eram destinados 
apenas ao depoente e niio para EDUARDO CUNHA; QUE todas 
as transferencias que suas empresas receberam das empresas de 
Jl)LIO CAMARGO foram para pagamento dos valores referentes 
il comissăo das sondas; QUE em rela<;ăo as quantias em especies, 
ALBERTO YOUSSEF entrou em contato corn o depoente, 
oportunidade em que marcaram uma reuniiio pessoalmente; QUE 
ia conhecia YOUSSEF, pois havia estado corn ele cerca de quatro 
vezes, tendo sido apresentado a ele por intermedio de PAULO 
ROBERTO COSTA, em 2010; QUE a reuniiio corn YOUSSEF 
ocorreu no escritario do depoente, no Rio de Janeiro, na Av. Rio 
Branco, aindano mes de setembro de 2011; QUE YOUSSEF veio 
e disse ao depoente que recebeu instru95es de nJLIO CAMARGO 
para repassar ao depoente valores em tomo de sete milh6es de 
reais; QUE YOUSSEF disse que ainda estava operacionalizando 
isto, pois estava aguardando a realiza<;ăo de tranSfen!llCias de 
JULIO CAMARGO para YOUSSEF; QUE neste momento 
YOUSSEF niio especificou coma seriarn tais opera95es, mas um 
pouco depois ele disse ao depoente que se tratavam de 
transferencias intemacionais, feitas por JULIO para alguma 
empresa relacionada a YOUSSEF, mas niio mencionou o nome das 
empresas envolvidas; QUE YOUSSEF disse ao depoente que, 

~ 

assim que estivessem fonnalizados tais pagamentos, entraria em I ~ 
contato corn o depoente para a entrega dos valores; QUE cM-' 
aproximadamente duas ou tres semanas depois!j.OUSS~F 'cPi 
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marcou uma ida deIe ao escritorio do depoente; QUE, entăo, 
YOUSSEF esteve no escritorio do depoente juntamente corn 
JAYME, a quem YOUSSEF chamava de CARECA; QUE nesta 
oporlunidade YOUSSEF levou entre um milhăo e um milhăo e 
meio de reais em especie, nao se recordando ao certo; QUE 
YOUSSEF entregou a quantia coma sendo o primeiro pagamento 
que estaria sendo realizado a pedido de nJUO CAMARGO; QUE 
conheceu JAYME nesta ocasiăo, sendo apresentado por 
YOUSSEF como sendo uma pessoa da total confian9a de 
YOUSSEF, corn quem trabalhava ha bastante tempo corn ele; 
QUE, inclusive, YOUSSEF comentou que os proximos 
pagamentos seriam feitos por JAYME diretamente e que năo seria 
necessăria a presen9a de YOUSSEF; QUE imediatamente o 
depoente fez contato corn EDUARDO CUNHA por mensagem, 
avisando que havia um valor disponivel, e perguntou a ele onde 
poderia entregar o valor; QUE EDUARDO CUNHA disse ao 
depoente para procurar, no escrit6rio deIe, na Nilo Peyanha, uma 
pessoa de nome ALTAJR; QUE, entăo, o depoente foi 
pessoalmente ao escriterio de EDUARDO CUNHA, levando a 
quantia em especie recebida, ou seja, entre um e um milhâo e mei o 
de reais; QUE questionado r..:omo era ALTAIR, respondeu que deve 
ter em tomo de 1,75m de altura, pouco cabelo, ja grisalho, corn 
bigode, corn idade de aproximadamente 60 anos; QUE ALTAIR 
aparentava ser um asseSSOr ou uma pessoa de confianya, ate 
mesmo porque todos os valores entregues no escrit6rio foram para 
ALTAIR; QUE esta entrega ocorreu por voita de outubro de 20 II; 
QUE, apas isto, houve quatro ou cinco entregas, todas feitas por 
J A YME, a maioria em seu escritario; QUE apenas uma vez 
JAYME foi entregar valores no condominio do depoente; QUE 
JAYl\1E, nesta ocasiâo, entregou o valor ao depoente na area 
comum do condominio do depoente, nao tendo subido ao 
aparlamento; QUE acredita que estas entregas ocorreram ate abril 
ou maio; QUE, no entanto, questionado ao depoente acerca do 
documenta intitulado "Transcareca" - elaborado e apreendido em 
poder de ALBERTO YOUSSEF para documentar as entregas 
feitas por JAYME CARECA - sobre uma entrega ocorrida no dia 
15 de junho de 2012, no valor de R$ Ll32250,00, tendo como 
destinatario "BAlAN O", o depoente acredita que realmente a 

tf9! 

pessoa de "BAIANO" mencionada seja o depoente e que fa9a 'i ~ 
referencia il ultima entrega feita por JAYME; QUE acabou se _ -1 ~ 
aproximando de JAYME e, apas, pediu a ele para faz;rentregas # 
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para o depoente; QUE em todos estes casos, o depoente recebia os 
valores e em pouco tempo os repassava para EDUARDO CUNHA; 
QUE todos os valores sempre no escriterio de EDUARDO 
CUNHA, para a pessoa de ALTAIR; QUE apenas uma 
oportunidade EDUARDO CUNHA pediu para uma pessoa retirar 
os valores no escriterio do depoente; QUE esta pessoa nao era 
ALTAIR, mas era um homem que possuia um nome diferente e 
que tam bem trabalhava no escriterio deie, pois ja o tinha visto no 
escriterio de EDUARDO CUNHA em outras oportunidades; QUE 
nao sabe por qual motivo EDUARDO CUNHA mandou esta 
pessoa neste caso; QUE se recorda que, em rela,ao ao valor 
entregue na residencia do depoente por JAYME, chegou a enviar 
uma mensagem para EDUARDO CUNHA questionando se ele 
queria que o depoente entregasse o valor na residencia deIe, tendo 
em vista que, assim como o depoente, EDUARDO CUNHA vive 
na Barra; QUE EDUARDO CUNHA nao quis que o depoente 
levasse o valor na residencia deie, pedindo que procurasse e 
entregasse o valor a ALTAIR na segunda feira seguinte no 
escriterio de EDUARDO CUNHA; QUE o depoente acredita que 
nao tenha mais tais mensagens trocadas com EDUARDO CUNHA, 
ate mesmo porque trocava seus celulares regulamente e corn a 
deflagra,ao da opera,ao Lava Jato se desfez de muita coisa; QUE 
acredita, no entanto, que algum de seus aparelhos BBM tenha sido 
apreendido em sua residencia, quando da prisao do depoente; QUE 
o depoente tinha um aparelho celular especifico que se utiliza 
apenas para falar corn determinadas pessoas, dentre elas 
EDUARDO CUNHA, sobre temas de valores ilicitos, que nao 
gostava de falar nos outros aparelhos que utilizava regularmente; 
QUE nJLIO CAMARGO tambem atrasou as entregas para 
EDUARDO CUNHA; QUE no ano de 2012, que era mais uma vez 
ano eleitoral, EDUARDO CUNHA passou a pressionar o depoente 
para cobrar Jl)LIO CAMARGO; QUE tais cobran,as foram feitas 
em reuniiles pessoais corn EDUARDO CUNHA; QUE nesta 
epoca Jl)LIO CAMARGO jâ havia pago em tomo de quatro 
milhiles de reais, que era o valor recebido de YOUSSEF; QUE, 
entao, o depoente passou a cobrar Jl)LIO CAMARGO, nao apenas 
os valores devidos a si, mas tambem para valores de EDUARDO 
CUNHA; QUE o depoente queria, no entanto, que rULIO 
CAMARGO resolvesse prioritariamente os debitos corn \\t 
EDUARDO CUNHA" ate porque era ano eleitoral e havia a rJ!- ~ 
pressâo deie; QUE JULIO CAMARGO come,ou a Oi-l"'r que 'Zi \ 
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estava tendo dificuldade para disponibilizaT dinheiTo em especie 
paTa pagar EDUARDO CUNHA; QUE, entao, o depoente sugeriu 
gue JULIO CAMARGO fizesse uma doayao oficial para 
EDUARDO CUNHA ou para o PMDB; QUE esta idei a em 
verdade partiu do proprio EDUARDO CUNHA; QUE HJLIO 
CAMARGO disse gue nao tinha como fazer a doayao, em razao 
dos limites de faturamentoldoayao impostos pela legislayao 
eleitoral; QUE o depoente informau isto a EDUARDO CUNHA e 
entao EDUARDO CUNHA pediu ao depoente para guestionar se 
JULIO CAMARGO poderia, entao, fazer uma doayao para uma 
igTeja, sem especificar gual seria; QUE o depoente entao levou a 
guestăo para JULIO CAMARGO, gue disse gue dessa forma seria 
possivel, mas que nao poderiam ser valores muito altos, pois seria 
dificil justificar uma doayoo de um valor alta sem ser um 
freguentador da Igreja; QUE o depoente conversou com 
EDUARDO CUNHA, em gue este ultimo sugeriu gue JULIO 
CAMARGO fizesse duas doayoes, no total de R$ 250.000,00, cada 
uma no valor de R$ 125.000,00; QUE EDUARDO CUNHA 
passou os dados para a doayăo e a pessoa de contato com guem 
HJLIO CAMARGO deveria conversar e gue emitiria os recibos 
das doaiţoes; QUE estes valores faram entregues pessoalmente por 
EDUARDO CUNHA, em um papel em gue constavarn tais dados; 
QUE acredita gue esta reuniao tenha sido na casa de EDUARDO 
CUNHA, mas nao tem certeza; QUE acredita nisso porque em 
anos eleitorais EDUARDO CUNHA fica muito corrido e em geral 
se encontrava com ele aos finais de semana na casa deie; QUE nao 
se recorda do nome da pessoa de contato da Igreja; QUE se recorda 
que se tratava de uma Igreja Evangelica, mas nao se recorda o 
nome; QUE isto foi por voita do segundo semestre de 2012, noa 
sabendo a data ao certo; QUE guestionado gual a ligayao de 
EDUARDO CUNHA corn referida Igreja, o depoente respondeu 
que nao sabe eselarecer; QUE questionado se seria a Igreja 
Assembleia de Deus, respondeu que acredita que sim; QUE, 
contudo, sabe que EDUARDO CUNHA e evangelico, embora noa 
saiba a Igreja que ele freguenta, e gue tem um programa de râdio 
voltado para o publica evangelico; QUE questionado se jâ foi ao 
escritorio de EDUARDO CUNHA onde ele faz as gravayoes, o 

I 
I , 

~ 

depoente disse que nao, mas jâ presenciou ligayoes de EDUARD O / 
CUNHA, feitas pela telefone, para a râdio, oportunidade em que ) 
ele pedia silencio e transmitia uma mensagem; QUE se recorda de (' y ÎI) 
ele chamar os ouvintes de "amados" e que sempre~mi~ -3>\ .\ 
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falanda "O pava merece respeito"; QUE nao se recorda de 
ABNER FERRElRA, SAMUEL FERRElRA ou MANOEL 
FERRElRA; QUE depois de passar os dados da Igreja e do 
responsavel para nJLIO CAMARGO, EDUARDO CUNHA, 
algum tempo depois, confirmou ao depoente a realiza,ăo das 
doa,oes; QUE o depoente năo tem certeza, mas tem uma vaga 
lembran,a de que nJLIO CAMARGO possa ter feito uma doa,ăo 
oficial de R$ 250.000,00 para o PMDB como parte dos valores 
destinados a EDUARDO CUNHA, mas năo tem certeza disso; 
QUE esta doa,ăo eleitoral, caso tenho ocorrido, foi no segundo 
semestre de 2012; QUE se recorda que se tratava de ano eleitoral 
e que EDUARDO CUNHA buscava verbas para a campanha dos 
politicos de seu partido; QUE, nesta epoca, ainda havia valores 
pendentes de pagamento por parte de JlJLIO CAMARGO e este 
continuava enrolando; QUE houve, inc1usive, uma divergencia 
sobre gual seria a taxa de conversao que deveria calcular para se 
chegar aos cinco milhoes de dolares; QUE para evitar maiores 
desgastes, acabou-se chegando a um numero de aproximadamente 
em torno de seis milhoes de reais como senda o equivalente aos 
cinco milMes de dolares devidos a EDUARDO CUNHA; QUE 
EDUARDO CUNHA aceitou taI quantia; QUE o depoente gueria 
resolver lega a guestăo de EDUARDO CUNHA, para evitar gue 
as pressoes continuassem ao depoente; QUE ao se fazer o encontro 
de contas com JlJLIO CAMARGO, havia uma divergencia: 
enquanto JULIO dizia que restava a pagar a EDUARDO CUNHA 
cerca de R$ 400 miI, EDUARDO CUNHA, pelas contas deIe, 
dizia que era R$ 1,2 milhilo; QUE nesta epoca o depoente inclusive 
recebeu um e-mail de EDUARDO CUNHA contendo uma 
planilha sobre os valores devidos e pagos por JULIO CAMARGO; 
QUE acredita que tenha ainda copia deste e-mail com planilha e 
se compromete a tentar localiza-lo; QUE estas cobran,as 
continuaram ate 2014, sem que JULIO CAMARGO quitasse os 
valores; QUE, inclusive, ern 2014, houve uma conversa entre 
JULIO CAMARGO e EDUARDO CUNHA sobre esta 
divergencia, em uma reuniăo pessoal ocorrida em Săo Paulo; QUE, 
porern, o depoente nao esteve presente e nao sabe dizer maiores 
detalhes; QUE ambos comentaram com o depoente sobre tai 
reuniăo; QUE apos esta reuni ilo com EDUARDO CUNHA, 
JULIO CAMARGO procurou o depoente, entre junho e julho de 

I , 

2014, querendo relatar o que havia ocorrido 
EDUARDO CUNHA; QUE JULIO disse 

\ i .; 
na conversa corn C j ... , ~ 
gue EDUARD0:0;\ 
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CUNHA e ele tinham acertado que, para resolver a pendencia, o 
valor faltante para este ultimo seria de um milhao de reais; QUE 
JlJLIO CAMARGO pediu ao depoente que assumisse metade 
desta divida com EDUARDO CUNHA, ou seja, R$ 500.000,00, 
sob o argumento de que estaria sem recursos; QUE a proposta de 
JULIO CAMARGO era de que o depoente pagasse metade do 
valor devido a EDUARDO CUNHA e que JULIO pagaria o valor 
ao depoente quando recebesse os valores da Corte de Londres; 
QUE o depoente nao concordou com a proposta, mas, para evitar 
problemas com EDUARDO CUNHA e o prolongamento das 
cobran,as deste ultimo, disse a JULIO que ele ficasse responsavel 
por pagar R$ 700 mii e o depoente se encarregaria de pagar os 
R$ 300 mii reais faltantes para EDUARDO CUNHA diretamente; 
QUE o depoente questionou como JULIO CAMARGO faria tais 
pagamentos para EDUARDO CUNHA, oportunidade em que ele 
respondeu que ele ja tinha acertado com EDUARDO CUNHA que 
R$ 500 mii ele ja havia se comprometido a pagar a EDUARDO 
CUNHA em horas de voo; QUE JULIO CAMARGO tinha um 
aviao que ficava sob responsabilidade de uma companhia de taxi 
aereo, que nao sabe qual e, e que JULIO CAMARGO daria um 
credito para EDUARDO CUNHA usar junto a tai companhia, da 
forma como preferisse, no valor de R$ 500 mii reais e que poderia 
ser utilizado il medida que ele precisasse; QUE como 2014 se 
tratava de ano eleitoral, geralmente os politicos utilizam muito 
avioes, jatos e helic6pteros para seus deslocamentos; QUE os 
R$ 200 miI restantes seriam entregues por JULIO CAMARGO 
diretamente para EDUARDO CUNHA; QUE nao sabe se 
realmente EDUARDO CUNHA se utilizou deste credito referente 
il companhia aerea, ate porque pouco tempo depois o depoente 
viajou e logo em seguida, quando voltou, teve expedido mandado 
de prisao contra si e se apresentou il Policia Federal; QUE năo sabe, 
portanto, se JULIO CAMARGO cumpriu o que havia sido 
acordado nesta ultima conversa; QUE EDUARDO CUNHA 
confirmou ao depoente os termos do acordo entre ele e JULIO 
CAMARGO; QUE o depoente conversou corn EDUARDO 
CUNHA, dizendo que iri a ficar responsavel pelos R$ 300 miI reais 
faltantes; QUE, porem, nao chegou a pagar tais valores e tampouco 
houve cobran,a por parte de EDUARDO CUNHA; QUE, 
inclusive, estava ficando pouco no Brasil nesta epoca, pois estava 
planejando mudanya para o exterior, indo muita para os Estados 
uni dos, e tam bem porque estava corn problemas. corn uma } 
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. empresas espanhola que representava e, por isto, ficava muita na 
Espanha; QUE, em resumo, do total de dez milhoes de dolares gue 
nJUO CAMARGO devia ao depoente e a EDUARDO CUNHA, 
acredita gue o depoente recebeu em tomo de guatro milhoes de 
reais, por mei o de suas empresas, e EDUARDO CUNHA cerca de 
cinco milMes de reais; QUE as cobran,as se estenderam de 20 II 
ate 2014, ano em gue ainda havia um milhao de reais da parte 
devida a EDUARDO CUNHA; QUE guestionado sobre guem ja 
encontrou nos locais de reunioes gue teve corn EDUARD O 
CUNHA, respondeu gue ja viu NELSON BORNIER no escrit6rio 
de CUNHA uma vez, acredita gue tam bem tenha visto 
ALEXANDRE SANTOS uma vez no escritorio de CUNHA; QUE 
viu tambem WASHINGTON REIS, gue era Deputado Federal e ja 
foi prefeito de uma das cidades da baixada; QUE esclarece, porem, 
gue nunca realizall qualquer reuniao corn tais politicos citados; 
QUE NELSON BORNIER conhecia o depoente, pois moram no 
mesmo predio; QUE WASHINGTON REIS foi apresentado ao 
depoente por EDUARDO CUNHA, no escritorio deIe; QUE pode 
ter visto outros politicos, mas gue nao conhecia; QUE nunca falou 
corn EDUARDO CUNHA por meio de liga,oes de celular; QUE 
inicialmente marcava as reunioes corn o gabinete deIe e 
posteriormente, a partir da segunda reuniao, EDUARDO CUNHA 
passou um contato de BBM para o depoente e ambos conversavam 
por mensagens; QUE guestionado gual era o nick deIe, respondeu 
gue nao era EDUARDO CUNHA; QUE o primeiro nick era "EC", 
mas depois mudou para um nick gue nao tinha gualguer rela,ăo 
corn EDUARDO CUNHA; QUE nao se recorda gual seria este 
nick, mas tentara se recordar; QUE a partir de 2012 passou a 
conversar corn EDUARDO CUNHA pela aplicativo wickr; QUE 
este aplicativo era utilizado porque era comentado que este 
aplicativo era mais seguro gue o BBM, em especial porgue pode 
ser programado para apagar automaticamente em determinado 
lapso de tempo estabelecido pelo usuario; QUE este contato de 
EDUARDO CUNHA nao constava em nenhum aparelho do 
depoente apreendido; QUE o depoente, a partir de 2010, se afastou 
de negocios envolvendo agentes publicos e PETROBRAS e, ao 
contrario do gue se afirmou, o depoente nao era operador do 
PMDB e nao fazia repasses para este partido; QUE guestionado se 
o depoente disse explicitamente ou se deixou implicito a 
EDUARDO CUNHA sobre o pagamento de propinas para 
funcionarios publicos da PETROBRAS, o depoe~respondeu 
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gue nao; QUE, parern, conforme dito, chegou a comentar corn 
EDUARDO CUNHA gue houve o repasse de valores para 
politicos referentes il primeira sonda; Nada mais havendo sobre 
esse tema especifico, encerrou-se o presente terma, gue, lida e 
considerado conforme;. foi ~§. . p:ro1~el~s presentes. ;\/ /1", , , 
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:' II ,,~ 

; 1; I 
L~tarlJs 'Ihomem 

J 
Allente de Polle a Feder~~ -
.. / , 
--,'2 " " ._ ~j./'- --~ =-- - .1 <.J- -

/·Set-~.9imarâes Riera 
/' <----;~-

/' Advogado (OABIRJ n' 093068) 

\<'v .. yx.\clv,.s-«;~ 
lsabella Correa de Lucena 

Advogada (OABIRJ n' 189661) 
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MINJSTERJO PlJBLlCO FEDERAL 
PH:OClJRA()ORIA-GERAI, DA REI)lJBI,IC,\ 

TERMO DE IJECLARA(:(mS N" m-A 
FERNANDO ANTONIO FALCĂO SOARES 

Aos calorl.c dias do 1110<.; ue sctcmhrn de 2015. n" SupcrinlcllelcJlcia 
da P()!îcia Federal CITI CurÎtiha. prcscntes O~ PrOi.:ur;ldorcs da 

Repuhlica Rodrigo Telles de Sou/a. Marec.llo Paranhos de 
Oli\·'Cira Miner c Andrcy Borgcs de McndoJlc.;a. Înlcgrantc . .., do 
Grupo de Trahalho instiwldo pela Procurador-Gcral da RCPllhlica 
atrave,.; da Portaria PGR/MPLJ n" 3. de 19/0[/2015. assim ('01110 

dos Dclcgados de P(l\{cia Federal Ricardn Hiroshi l,,,hid;\ c JnsLqjo 

r\zcvcuo de SOllsa c do AgClllC de Pnlfcia Federal Lui!. Cu"lns 
Milholllcm. roi rcalizada. obscrvanuo-sc todas as caulclas de sigil0 
c prcscric;fics da Lei 12.X50120 13. na prcsen~a dos advogado 
Scrgio Guim.1nks Ricra I,OAB/RJ n" 930(8) eManuel de .lesll." 

Soares IOAB/RJ 195521. "oitiva de FERNANDO ANTONIO 
FALCAo SOARES. CPF 490.1 n.o I )-72. brasilcirn. nascidn cm 
21107/1Y67. filho de Therc/.inha Falcăo Soares. COOl l"CsldcncÎa 11;1 

Avcnida LllcÎa Costa. n"3600. Bloco 01. Barra da Tijuca. Rio de 

.Ianciro/R.I. o qual dcc\arou: QUE re11u11cia. 11a presen(.,·a de ~ell 

dcfcnsor. an direÎto ao silcllCio. reafirm<lmln () cOlllpromissn legal 
de dizer il verdadc. IWS termos do ~ 14" do art. ..J." da LeI n" 

1.2.RSO/~OI~: QUE o ucclaranle eseu dcfcnsor autorizam 
cxprcssamcnte c estăo ciclltes do registro audiovisual do pre\cnte 
aIn de co!abora(ţao COl midia digital (HD Samsllilg ITera. Serial 
Nllmhcr E2FW.l.lHFA0(272). i.ll~rn do rcgistro cscrito lc.luas vins 

do tcrrno assinada:-. em papel). nos termos do ~ 13 do arC .:j." da Lei 
n" 12.8.5012013. os Ljll<.llS serao. ao final uo alo. devidamcnte 
cllstodiados pclos rcpre~cntantes do Minislcrio Pllhl1cn Federal 
ora prescnlcs. os Cjuais ficarao re'iponsâ"cis pela guarc.la. cLlstr'\Lllil. 
prcscn'a~';lo do sigih1 das inf"ofm<.l<;C)co:., c ul!crinrtllcntt' 
aprescJlla<.;ăo ;Ul SuprcllH1 Trihu!wl Federal. Sol!cÎtad() ap dCJlol'nlc 
esclarccimcnloo:., C11l rebrţăo an Tcrlllo de Colahoru{Jlo 11. 3. 
rcfercniC' <10 ;\IlCXO 2 (;\<)uish,;ăo da Plataforma de Pcrfurac;ăo 
para Aguas Profundas Petrobrâs IU.UOU). que trata da 
participa«;ăo de EDUARI)O ClJNHA~ afir!l1(lu o ~cguinlc: QUE ~ 
solicitado tlO dcpocntc_p;lrJ csc!arcccr l~. seguinlc lr~~h{) cnl~Slantc c../J.-
do Tcnno de Dcclara~'oc:; 03. C111 quc allrmou: "QUE (/IICSI/o/wr!n SY1 
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Termo de Colabor.u;ăo n. 03-A 

se o t/q)oel1le dissc f.!.\plicifalllell/f.! Oll sc dei.wlI Î/JIIJlÎciro (/ 
EDUARDO CUNHA so!;re () pup,(//nellfrJ de 1)/'oIJ;//(f,\' flora 

.fill1ciol1ârios fJ1Îh/icos da PETROBRAS. () de!}()enTe (esponr!c/I (Ilie 
IUI()". cspecial mcntc lcnJo CIll v i~ta quc o dcpocntc havia afirmado. 
na presen~a de EDUARDO CUNHA. segundo con~t()u no rcfcrido 
tcr1110. sobre a dcstina~ăo dc valores para PAULO ROBERTO 
COSTA. cntăo I)in::[or de AbastccÎmcnto d:l PETROHRAS. 
csdarcccl\ () que scglle: QUE. na vcrdade. pc!o qllc se n:corda. a 
rmmcira pcrgllnta - sohre pagamcnlO de proP\\WS para 
rllllcionârins pllhlic()~ da PETROBRAS - CSlava se rclCrind(\ as 
pes~oJs da ârea internacional. C111 cspecial a NESTOR CERVER(). 
cmhnra tcnha cnnstadn de maneira generica n(l terllln Je 

dcpoimcnto: QUE inclusivc acrL'dita ljllC mcncionoll i,';[o na 
gravac;uo. cm Jlguma parte. fazcndo mcn~5() a CERVERO: QUE. 
n::aJmcntc. dissc J JULIO CAfvIARGO. na rrcsem.;a de 
EDUARDO CUNHA. que o valar de Uill Illilhuo dc d6lares scria 
dc~tinada para PAULO ROBERTO COSTA: QUE nestc lllo(l1cnto 
acha qllC rica elam para EDUARDO CUNHA que () PAULO 
ROBERTO COSTA a quc se rckriam era o I)lrclor de 
Aba,tcc;mc"to da PETROBRAS: QUE EDUARDO CVNHA 
cnnhccia PAULO ROBERTO COSTA: QUE qucstion<ldo se na .... 
negocia,;<")cs COIll EDUARDO CUNHA hOllvc 111(:11\;\0 a (ll\tra~ 

pcssoas. () dcpocll1c dis~c a ele ljllC outras pcss{)a~ csla\·;un 
cnvolvidas ncsta opcra~';IO: QUE isto ocorreu an ncgociar C()1ll 

EDUARDO CUNHA () pcrccntllal CJuc cahcria il ele do valor total 
qLle conscgu\sse rccebcr de JlJLlO CAMARGO: QUE (1 dcpoente 
disse el EDUARDO CUNHA. uma ve7. acnrdadn o pcrcentlwl de 
SO'k para elc. quc daria conhccimenlo as ·'pess(I(f.\' Cj/{{' l's/amm 

jl/lllO ("o/lligo nl'sf(/ o/){!/"(u;c1o e qlle se hOlll'e.\'sl' lflWhjlll'j" nl)~{ITÎ\·(1 

rlesfas PCSSO(/S, J"cfonwria ti de C (lUt' se /1(10 hOI(l'('ssc (jlltdlj/fCr 

IIc:~(/{i\'lI ol/(',~â("io ('s/aria de ,n;": QUE EDUARDO CUNHA na() 

se op6~ a qlle o dcpocntc con~lIltassc tais pessoas: QUE nun 
chcgou a citar 1l0!llCS de tais pcssoas c nem EDUARDO CUNHA 
chcgoll a pcrguntar qucm scnam: QUE LJLlcstî(lnad(~ <.;e 
EDUARDO CUNHA ;,;abia que os v:110res dc\'ido~ por .IULIO 
CAMARGO el'<11)1 re [crcntcs ;IS sombs da PETROBRAS. 
rcspondClILJlIc sil1l. pois leve quc explicaf a EDUARDO CUNHA 
Ioda a opcra\.lo. de~J.c () inîcio, ale tllCSl110 para quc ele pLl~esse 
pe!lsar c tra<;ar uma forma m:1Îs incisiva de cohran\ţa a .1 ULiO 
CAMARGO: QVE EDUARDO CUNHA lIlelLls;vc e!legoLi a 
perguntar an dcpocntc por dctalhes sohre a for\ll<l do alUar dc ;;J 

f=J{1 
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Tcrmo lle Colabor'dciio n. m-A 

J ULlO CAMARGO C :-iohrc a:-; cmprcsas que de rcpn.::sentava: 
QUE o nome de "AULO ROBERTO COSTA roi citado. na 
prescIH.;a tic EDUARDO CUNHA Cill outra oca:-;i5o. na rCllllia(l 
fcita C111 sctcmhro de 2011. CI1l <.juc participou o dCP(lCntC. 
EDUARDO CUNHA e J\.iuo CAMARGO, QUE nesta rellniiio 
o depocnlc lcntnu cohrar de J(IUG CA!'vIARGO () valor de um 
mi!hăo de d61:ln:~s quc era dcvido a PAULO ROBERTO COSTA. 
mas .njuo CAMARGO ~e op{)s. dizendo quc iria pagar 
Jircta111cnte a ele: QUE e:-;tc di,î.logo roi kitn na frente de 
EDUARDO CUNHA: QUE clllhora () dcpocnte n;ln tivc:-;sc 
comentatlo COlll EDUARDO CUNHA sobre COIllO condu/.i;1 :-iClI:-i 
Ilcg6cios espccificalllentc. EDUARDO CUNHA sahia que o 
dcpocntc !inha ncg6cios na PETROBRAS ('111 razJo da rchH.;,lp LjllC 

o depoente po,,"ia com PAULO ROBERTO COSTA c NESTOR 
CERVERO, QUE ia ha"ia comentado [om EDUARDO CGNHA 
...;obre J "qucda de hracos" corn o PMDB. eJ11 rcla-.;ăo;\ tentativa de 
m<lnutcnc.Jio de NESTOR CERVERO IlJ Diretoria Internacinnal e 
sua suhstitlli~flo por JORGE ZELADA e!l1 seu Illgar: QUI:. 
inc1usive. () dtpocntc tlisse a EDUARDO CUNHA quc !la() havia 
:-;ido uma hO~1 dcci:-;ao rctirar NESTOR CERVERO da Dirctoria 
Internaci{)llul. oPilrlunidadc em que EDUARDO CUNHA 
eOlllcntOll com o dcpocntc quc se tratav:! de uma dccÎsiÎn do 
PMI)B dc Minas GcraÎ~ c ljl1C EDUARDO CUNHA nă(11inha tido 
nenhulll<l ingcrcncia sohrc rcfcricln assunto: QUE pergU!llaJo "c 
EDUARDO CliNHA tinha conhceimcntn de quc NESTOR 
CERVERO era 1I111 ··canal" do dcpocnte dentm da PETROBRAS. 
II dcpocnte rcsp(l1ldcu ljllC sim: QUE pelas eonvcr~as qtlc Icve C()I11 

EDUARDO CUNHA acredita que tcnha I"icado elam para csle llUC 
o dcpocn\c c NESTOR CERVER6 cram pr6ximos. <110 mCS1\1O 
porLjlH.:: {} dcpoentc CO!1lcn!ou ('O1ll CUN HA quc hil\'ia tenl<.ldn 
manter CERVER6 no cargo: QUE e-m rela~'ăo ;1 planilha que \1 

dcpocntc rccchcu por c-mail de EDUARDO CUNHA. rcfcrcntc a 
U(1la divergcncia C!ltrc O~ valorcs dcvidos por.l GLiO C A!'vIARGO. 
qucstiollado ao dcpoenlc sohrc O~ e-mai\<'; utilil.adus. rcspolldcl1 
lJue o dcpoclllc se utiliL<lva do e-mail r~l1are~<,(i'ha\\'kc\·c~par.c1l1ll" 
dOl1lfnio quc o dcpoel11c possufa. acreditundn que o servidor fossc 
110 Canada: QUE o cunhado do dCpoCl1tc era quem eonlrat;lVa () 
rckrido domfnio c (') depnclltc huscartl. verificar se ainda pO~Slle1ll 
rcfcrido dO\ll\nio: QUE o dcpocntc ahrc mâo dc e"cnwa\ sigtlo do 
rdcrido e-mail. conforme con:-;tllli do tcr(1lo de acordo de 
c() I ah( 1r~\(.; Jo 
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Ternm de Colaoorm;ăo n. 03-A 

especiric<lmcntc n accsso cm rcla~'ao a tal conta de usu,irio. GISO 
necess,irio: QUE viu no proccsso ter havîdo aUlOriz<1t;ăo jllliicial 

p;lra n i\CCSSO a tai conta de e-mail: QUE qllcstionado ljlli\l e-mail 
EDUARDO CUNHA utilizou. o uepocntc afirma yue cham:l\'a a 
:Jlcntţao quc o cndcn.::-;o de c-mail cnllsÎslia na cxpn.:ssao 
··sacochcio0;·· . .'.clldo algul11 provcdor ljuc 1150 se rccorda c()m 
ccrtCZ<l ljual cra: QUE acredita ljlll.:: rnssc "acoc!1cÎn([1 hotllwl.l.:ol\). 
-..aCllLhcio(n \ah(lIu·(Hll.rr ou SilCllChcitl(!7'vah(}(l.fr: Natia mais , . 
havcndn sobre cssc 1cl11a cs C€ff CI)CCITOLl-SC o prc"cll\c (enno. 

quc. liclo e cOllsÎJerad cor fOI IssÎnado pclos prcscnlcs. 

/ 

I 

n4 cy ()~~ Icndoll<;a 
I Ptncl r dor da R . lublica 

ttltL\ 
igo Telles d .<"""-

Soares 

te 

cardo(Hiroshi lshida 
Delegado/~ nlkia Federal , . 

, I 
Jnselio 

Ddeuado. :~ por °a Federal 
b / I 

I I 
~/Cat,l(Js I °lhol1lem 

~
g~nte ()li~ a--FCdcral~ 
r" . ,- f. ____ 

" ~-'/0' ~,~.A'~ 
. /' Si.fgi<YGuim: â"cs Ricra 
/. 7' ' 

Adv4ado(OAB .1 n" 093(68) 

~
'-'-' ~ 

7!.r"d/ .... c.ut!<l. 
. uel de .Jesus Soares 

Adn.gado (OAIIIR.J 19552) 
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
PH.OClJR,\DOHIA-GERAL DA RElltmLICA 

TERMO DE DECLARAC;:OES N" 03 - A 
FERNANDO ANTONIO FALCtl.O SOARES 

Aos calor/.c dia~ do 111C:-; de sctcmhrn de]:O 15. n<l SupcrintclldcllCi<l 
da PolÎcia Federal CITI Cllritiba. prcscntcs os Procur:ldorcs da 
Rcplîhlica Rodrigo Telles de SOtl/,a. Marccllo Paranbo~ de 
Olivcira Miller c AnJrcy Borgcs de MCllllonc;a. ÎlltcgranlL':-' dn 
(~rup{) de Trahalho instituiuo pela Prncurauor-Gcral (LI RC'Pllhlica 
alra\'6 da Pori aria PGR/MPU n" .1. dc 1910112015. assill1 C01ll0 

dns Dclcgados de Po!îcia Federal Ricardo Hiroshi Ishida c .Io;.,cliD 
A/.cvcuo dc SOli sa c do Agcntc de Polkia Federal Lui! ('arin" 
Milholllcm. foi realizada. ohscrvando-sc lodas as C<1Ulclas de sigil0 
c rrcscri~'6cs da Lei 12.XSOrW 13. na rrcscn~a dos advogauo 
Scrgio Guimarăcs Riem (OAB/R,l n" 9306S) c M:l1lud de Je~t1s 
Soare, (OAB/R.I 19552). a nitiva de FERNANDO ANTONIO 
FALCAo SOARES. CPF 490. Ik7.0 15-72. hra,ileinl. 11:\.,cido CI\.\. 

2310ÎIl Y67. filhn de ThcrCZlnha Falcâo Soares. cum residcncia na 
Avcnida Lucia Costa. n','.1600. Blocn () l, Barm da Tijuca. Rio de 
Janeiro/RJ. n qual dec!arou: QUE renuncia. na prcscnt;:a de seu 
dcfcllSOL :Hl dircito.1o silcncÎo. rc,d'irmando n compromiSS\l lc.sal 
de dizcr a vcrdaue. 1l0S termo~ do * 14" do arl. 4" da Lei n" 
12.S50/2013: QUE o ucc!aranlc eseu ucfcn:-.or aulnri;;a1l1 
e;.;.prcssamcntc c eSIăo cÎClllCS UO regislro auuio\'l<.;ual uo prcscnte 
alO ue cn1aborayân cm mIdia digital (HD Sall1sung lTcra. Serial 
Numner E2FW.lJ HFA0(272). al0m do rcgÎSlr<) cscrilo (dua~ vias 
do Icrmo a~:·,il1adas cm p<\pcll. nos termos un * 13 do ar1. 4" da Lei 
n" 12.K50/20 13. os quai, seran. ao rinal do alo. l.kvidamcnte 
cll.<.;ţmliadns pclos reprcscntanlCs do MiniSlcrio PLlhlico Federal 
OI"a prcscntcs. os quais ficarâo respol1savcis pela guarda. CUS1('ldia. 
preserva\<lo do sigilo dus infoTIll<1<;cks C lliteriormelllc 
aprcsenla<.;âo an Suprc11lo Tribunal Federal. Solicitado ao dCPOC\11C 
cs<.:\arcCillle1l1oS Clll rcb<;;\o ao Tcrmo de Colahorasăo 11. 3. 
rcfL-rclllc an Anexo 2 (Ac)uisi<;ăo da Plataforma de Perfura\'âo 
para Aguas Profundas Petrnbras W.(J()()l. que trata da 
participac;ao de EDUARDO CUN HA. afînnoll o SC~uilltC: QUE 
:-,ulicitad(l an dcpoclllc_para es<.:\areccr (~. seguin~e. tn:::!l(l COI~:-;I;l!lle ~ 
do Tcrmn de Declara~oc:-; 03. e111 que allrmou:' QUl: (!/{{'S/IOI!(Ir/O lv,,-

{ '~ 

~~ 
~/ 
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Termo de OJluhonu;ăo n. Oj-A 

se () dejJocl1I{' dissc c.fjlliciw/J/e!lfl! Olt se tlei.wlI illl!J!ic:Î/o (( 

EDUARDO CUNHA so/)rc (1 pfl,{!,(/lI1ento de pmpil1((s p(/ra 

jimci(JlJâri(ls !Jlihlicos du PETROBRAS. () de/}o('1I1C reSpOI1r1clI (!lIe 

I/ao'·. especialmente tenuo Cll1 vista que () depOC1l1e havia afir111Clc!o. 
na presem;a de EDUARDO CUN HA. scgundo ('onstoll nu rercrido 
terl11o. sohre li destin,I~;]O de valores para PAULO ROBERTO 
COSTA. entăo Dirctor de Abastcci1l1cnto da PETROBRAS. 
csclareccu o que segue: QUE, na verdadc. pelo quc se rccorda. a 
pnmclra pcrgullta :--ohrc pagamcnto de propinas pnra 
l'uilcinnarios puhlicos da PETROBRAS - cstava se rderindtl ~\s 

pcssoas da ;.\rea internacional. em cspecial a NESTOR CERVERO. 
emhnra tcnha cnnqado de maneira generica no lerlllu de 
depoilllento: QUE inc\llsivc acredita yue rnencÎonou islO na 
grava~·ău. cm algum:l parte. fazcndn men~;lo a CERVERO: QUt:. 
realmcnte, disse a .lULlO CAMARGO, na presen~a de 
EDUARDO CUNHA. quc () va!or de um lllilhăo ue u(,!are:-- scria 
ueqin:lda para PAULO ROBERTO COSTA: QUE nc:-.te momcntn 
acha ~llC rica claro para EDUARDO CUNHA ~llC o PAlJLO 
ROBERTO COSTA ;\ que se rcfcriam era o Diretor de 
Abastccimcl1\o da PETR013RAS: QlJE EDUARDO Cl'NHA 
conhccia PAULO ROBERTO COSTA: QUE ljllc:-;tionado ...:" na~ 
ncgocîa\6es Ullll EDUARDO CUNHA hou"e 1l1l:11(,,~J.O " ()Ulr<l~ 

pessoas, o depocntc dissc a ele quc outras pessoa~ c.qaV;lm 
envolvidas llC:Sla opcr<:II;50: QUE islO ocorrell ao negociar ('(1111 

EDUARDO CUNHA o pcrccntual que cahcri<l a ele do \':llor total 
yue conscguissc recchcr de .IlJLlO CAMARGO: QUE (1 dcpoclltc 
Jissc a EDUARDO CUNHA. uma VCI. acnrebJo \) pcrccntual de 
5<Ylr rara ele. <.jue claria eonhccimento as "!JI!SSOflS (I'U' ('S/{f\'Ul1l 

jllnro cOllligo I1t'S(O o!N'r(/(-lio (' qW! se hour('sse qIfO/(jlfl'( /}egllIÎ\'o 

des/as !){'S,\·()tI.V, r('for!wriu ti ciI' e qlfe se IUIO hO/Il'cssc lJlf(//lJlief 

Ile,t!.wi\'o (! IIc,t!.()cio eSfariu de /)[': QUE EDUARDO CUN HA n:it) 
se op6s a que () clepocntc cOllsullasse tais pessoas: QUE năo 
chcgou a citar nOllles de tais pessoas e Ilem EDUARDO CUNHA 
chcgot1 LI pcrguntar qucm .'-'ermm; QUE <.jllestÎ()llalh~ se 
EDUARDO CUNHA "ahia <.jue os \'alorc~ uc"iuo:--. por JULIO 
CAMARGO eram rcfcrcntcs :tS sonda:-- da PETROBRAS. 
respondc.u yue sim. pl)i:-- tcvc <.jur explicar a EDUARDO eUNHA 
lOda a operat;:io. desde o infcio, ,11C mcsl110 para quc ",le pu\!csse 
pensar e tra<;ar uma forma mais incisiva de cohrans:a CI .IULIO 
CAMARGO: QUE EDUARDO CUNHA incl",i"c chcgou " (ţi 
pcrguntar an ucpncnte rm dClalhes sohre a forma de aluar de ~~/' L\ --

V -x::J /,0 /' 
.~J/ 

J 

49
18

28
46

12
0 

In
q 

39
83



• 

• 

Tcrmo de Colabordl;ăo n. 03~i\ 

.IULIO CAMARGO c :-;nhrc as cmrn::sa~ que ele n::prc~cllta\'a: 
QUE o nome de PAULO ROBERTO COSTA foi cilado. na 
prcst.::nc;a de EDUARDO CUN HA C1l1 outra o<.;asi5n. l1a n:unÎ;j{) 
l'C!lil CIll sctclllhro de ~Oll. CI11 quc participnu () tlcpocnlc. 

EDUARDO CUNHA e .1IJUO CAMARGO: QUE nC'la rCliniiio 
o dcpocntc tClllOu cohrar de .IULIO CAMARGO () "",llor de um 

milhăo ~Ic d6kircs quc era dcvido a PAULO ROBERTO COSTA. 
mas .IULIO CArvlARGO se oros. dizcnuo quc iria pagar 
din::lalllcntc ti ele: QUE este di,'iloi!o foi fcito na frenIc de 
EDUARDO CUN HA: QUE cmhora {) dcpncnlc ll.lll livcssc 
comentado com EDUARDO C.UNHA :-iobrc tomo condul:i:1 sel\S 

Ilct!6cios cspccific<llllcntc. EDUARDO CUNHA sahla quc () 

dcpocntc tinha ncg6cios na PETROBRAS CI11 r;Iz;io da rclal;'iio quc 
() tic-poeme possufa corn PAULO ROBERTO COSTA c NESTOR 
CERVER6: QUE ia h""ia COIl1CI1I"do COIll EDUARDO CUN HA 
,ohrc a "l]ueda de brat.;o:-;" corn o PMDB. elll rcl~H,;~tn a tcntativa de 
m;1l1l1Iell\ăo de NESTOR CERVERO lla DiretorÎa Jnlernacional e 

sua suh"tiwi-;:l(' por JORGE ZELADA CITI seu lll~ar: QUE. 
indusive, () depoelllc disse a EDUARDO CUNHA quc n~\(l havia 
sidu uma hoa decisao rclirar NESTOR CERVERO da Dircloria 
International. nporlunidadc cm line EDUARDO ClJNHA 
COl1lcnlol! com o dcpoenle quc ,c tratava de uma dccis;-Io do 
P.i\1DB de Minas Gcrais c !.Juc EDUARDO CUNHA !lan llilha lido 
llcnhu11la ingercncia sohre rercridll assulllo: QUE pcrgullwuo se 
EDUARDO CUNHA linha cOllhccimcnto de que NESTOR 
CERVER6 era lllll "canal" do depoenle dClltJ'O un PETROBRAS. 
() depoente rcspollUCllljLlC silll: QUE pe1as conversas quc levc l'nm 

EDUARDO CUNHA acrcdililljue tCllha ricado cbro para c:-;Ic que 
o dcpncT1Ie e NESTOR CERVER6 cram pr()xiJ11os. ale mCSlllO 
porquc o dcpocnte comcntou C01l1 CUN HA quc havia lcntado 
m,Hllcr CERVER6 no cargo: QUE cm rcla~'ăo ;1 rhl11ilh<l LJuc o 
dcpoct1l(' rccehcu por e-mail dc EDUARDO CUNHA. rcfcrcnlc a 
lllll<l cii vcrgcncia cnlre os valores devidos por J UUO CA IVI ARGO, 
qucslionadn an dcpocl1lc sohre l)S ('-mail., ulilizados. rc:-;pondclI 
que o ucpocntc se UliJi7.Cl\':\ do c-mail r"oarc:-.(a'h;I\~'kL'\'c"'par,L'(llll. 
uomfnill qllC () dcpoctllc rossuÎa, acrcuitando quc () :-;crv!dor fos .... c 
no Canada: QUE o cUllhlldo do depocntc era qucm c()nlra1<lva () 
rcfcriuo domlnio c () dcpoc!lIC huscanl vcrificClr s(' Jinda po,:-;ucm 
rcfcridn domlnio: QUE () c!cpocntc ahrc milo de eventual :-;igilo tin 
rcJcrido c-mail. conrnrmc CnllS!Oll do Icrmo de acort!o de 
L'olabora<';Jo prcmia(h, c inclusivc pode aUlorizar por cscriln 
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Termo de Colahord~ăo n, 03-1\ 

cspccifica11lcntc O accssn e-nl rc\a<;ăo a taI conta de llsu<irio, caso 
TlCccss,Îrio: QUE viu no processo ter havido <lulori!.ac;ăo judieial 
para () accsso a taI conta de .>mail: QUE qucstionado qllal ('-mail 
EDUARDO CUNHA LltilizOll, o dcpocnlc afirma quc chamava a 
atcnrţan quc o cndcrct;o de c-mail consislia !la cxpn::<.,s:"io 
"sacochcio('f:"'·. scndo algulll provcdor que nan se rccorda cum 
certc!.;) lJLlal era: QUE acredita quc fossc ";'KOL·hcÎO(0'holmaiI.L'PI1l . 
.... ac(lchcHl(O'\'ah(lo.cOIl .fI' ou ..;"cochc\()(~\vaho().rr: Natia mais 
ha\'cnJn sobre cssc ten a cs drico cnccrrou-se () prcsel1\c lcrlllO. 
lJllC. lido c cOllsidera c(nl . as"inado pclos prcscntcs . 

Prn 

1\:1 a rcell o P;:a:-:r;;'a::r;h:-:o:Os-~m:"",J 

Procur<ldor da Republica 

" :J "\JJJ~'YJ:l . 
f't:rna~iomn Falcao Soares 

Depocnte 

Ri' S I 
~. 

clegado do"''''oK'cÎa Fe rai 
. ./ / ~ 
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MINISTf:RIO PlJBLlCO FEDERAL 
PR()CtJRAIlORIA-GERAL DA REPlJRI,I(:,\ 

TERMO DE DECLARA<;:OES N" 03 - B 
FERNANDO ANTONIO FALCĂO SOARES 

Aos quinzc dias dn mes de SCIC111hrn de 2015. Ila Supcrinlclldcllcia 
da Polfcia Federal cm Curitiha. prcscntcs os Procuradorcs tia 
RCJllihlica Rodrigo Tcl1cs de Souza. Marcelln Paranhos dc 
Oliveira Miller e Andrcv Bnr9.cs de Mcndollca. Î1llcQrantcs do . '- ' .. 
Grllpo de Trahalho institufdo pela Prncurador-Gcral da Rcpllhlica 
atravCs da Portari~l PGR/MPU n" J. de 19/0 [/20 15. c do Agclltc de 
Pollcia Federal Luiz Cari os MilhoJllcm. foi rcalizaua. ohscrvanuo
se (ndas as cautelas de sigilo c prcscri~iks d~l Lei 1~.850/~O!l.lla 

prcscn~a Jos advogados Manuel de Jesus Soares /OAB/RJ 19552) 
c Isaht::lla ConTa de Luccna (OAI3/RJ n" I R966 [). a oltivtl de 
FERNANDO ANTONIO f'ALCĂO SOARES. CPF 
-NO.1R7.015-72. hra~ilcir(). Ilascido cm 23/071 19()7. filho dc 
Thcrczinha Falcăn Soarc~. rom rcsidcncia [la Avcnida LLlcia Costa. 
n"-J60(). Bloco () 1. Barra da Tijuca. Rio de Janclro/RJ. o ljual 
dcclarou: QUE rC!luncÎa. na rrcscn~a de seu dcfcnsn)". an dircitt\ 
an silcncio. rcafirillando o L"omprornisso legal de Jizcr a verdatle. 
nus termos Lin *14" do an. 4" du Lei n" 12.RSO/201J: QUE o 
dcclarantc eseu dcfcnsor 3utoriz<lm cxprcssamcntc c est[\o cientes 
do rcgistro <ludiovisual do prcsenle alo dc colaborac;ăo C111 midia 
digital (HD Samsung lTera. Serial Numbcr E2FWJJHFA062721. 
alem do rcgistro cscrito (duas vias do IcrmD assmadas (:Jl1 papc!). 
ilO:; termos do *' I J do JrI. 4') da Lei n° 12.XSO/20 1 J. os ljuais serao. 
ao final do alO. ucviJamcntc clIslodiados pclus rcprCsClll<lnlc\, do 
Minislcrio Pllhlico FcdcrJI ora prcsclllcs. os 4uais ricar:lo 
rcsponsi.ivcis pela guarda. cust6dia. prcscrvar.;:l(\ do sigilo da" 
inr(}rll1a~·{lI.::s c ulteriorlllcnic aprcsenta~ăo ao Surn:lllo Tribuilai 
Federal. EIll rclacăo an Tcrillo de Colahoracao Il. 3. rcl"ercnte JO 

Anexo 2 (Aquisi~ao da Plataforma de I'crfur3f;ao para Âguas 
Profundas Petrobrâs 1O.O()(J). que trata da partidpa(.;an de 
EI)UARDO CVNHA. afirrnou o seguintc: QUE !llostrada il 

fOlografia C!l1 HIlCXO. () depoenlc csponlancarnclltc idcntificClll 
C0l110 scndo a pcssoa de ALTAIR. anterÎnnllCn!e mellcionada no 

Tcrillo de Colahorac;i}o 11. 3: QUE se trJla da pcsso.j de AI.TAIR 
ALVES PINTO. conformc daJus ljualificativos cm ancxo: QUE 
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Tenno de Colabt)m~ăo n. 03-B 

ALTAIR. conforme n depoente j:l esclarcccll ilO Tef1110 ele 
C()lahora~'ao n. O:t e a [1cssoa quc trabalhava para EDUARDO 
CUNHA e para qucm o dCpoClllC fel. diversas entrcgas de \'alnrcs 
cm especie. destinadas ao rcl"crido parlamentar: QUE reconhecc 
ALTAIR sem 4ua1ljllCr sOlllbra de Jllvidas. ate lllCSIllO porljllc 
estcve diversas VCZt;S pcssoallllelltc corn ele. cntrc cÎnc\) t' scis 

ve:lCs Nada 1ll;!IS h:l\'cndC0>m'C c~<.;c {Cina cspccifll'o. CllCCITOll-'-;C 

() prcscnte ICrll1o. lJ1l5lldn 'onsider do conforme. fOI a<.;<.;rnaclo 

pelos pre<.;cJ1lc",. 'J 
\ .'" An re~ Eo 'es c endml's'a 

o IIr J ,. da • ut~!i 

, . ,:drigO 1jd i.~ 

~
' ocur' d),r da Republica 

.. \. \ 
, , !) 

Fern n onio Fak o Soarcs 
D p(lenle 

Luiz Ca mem 
Aucntc de ,licia Federal 

" 
k",loiO\l0~ ,"'~ 

Isabella cnr(.ea c Luccna 

AdVOga~d 1 (OA:B/, J 11" 18%61) 

.:ti<W ,'" 
---M:-a ud de .Jcsus Soares 
Advogado fOAB/RJ 195521 
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