
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 04 
FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES 

Aos nove dias do mês de setembro de 201 5, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
República Rodrigo Telles de Souza e Andrey Borges de Mendonça 
e do Promotor de Justiça do MPDFT Sérgio Bruno Cabral 
Fernandes, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pela 
Procurador-Geral da República por meio da Portaria PGRJMPU nº 
3, de 19/01/2015, assim como dos Delegados de Polícia Federal 
Ricardo Hiroshi Ishida e J osélio Azevedo de Sousa, e do Agente 
de Polícia Federal Luiz Carlos Milhomem, foi realizada, 
observando-se todas as cautelas de sigilo e prescrições da Lei 
12.850/2013, na presença dos advogados Sérgio Guimarães Riera 
(OAB/RJ nº 93068) e Isabella Correa de Lucena (OAB/RJ nº 
189661 ), a oi tiva de FERNANDO ANTONIO FALCÃO 
SOARES, CPF 490.JJ7.0I5-72, brasileiro, nascido em 
23/07/1967, fi lho de Therezinha Falcão Soares, com residência na 
Avenida Lúcia Costa, nº3600, Bloco 01, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro/RJ, o qual declarou: QUE :renuncia, na presença de seu 
defensor, ao direi o ao silêncio, reafirmando o compromisso legal 
de dizer a verdade, nos termos do § 14 ° do art. 4 ° da Lei nº 
12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor autorizam 
expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente 
ato de colaboração em mídia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2FWJJHFA06272), além do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art. 4° da Lei 
nº 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente 
custodiados pelos representantes do Ministério Público Federal 
ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela guarda, custódi 
e preservação do sigilo das informações, e ulteriormente serã 
apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Indagado em relação 
aos fatos tratados no Anexo 3 (Contrato de Aquisição e 
Operação da Plataforma de Perfuração para Águas Profundas 
Vitória 10.000), especifica mente em relação à operação da 
referida sonda pelo Grupo SCHAHIN, afinnou o seguinte: QUE 
em relação ao tema, no final de 2006, não se recordando o m 
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exatamente, o depoente teve uma conversa com JOSÉ CARLOS 
BUMLAI, na qual ele veio conversar com o depoente; QUE foi 
apresentado a BUMLAI por um amigo, WILSON QUINTELA, 
pois eles trabalharam juntos na CONSTRAN; QUE acredita que 
tenha sido apresentado em 2006 para ele; QUE BUMLAI era sócio 
ou executivo da CONSTRAN e QUINTELA era sócio de 
OLACIR DE MORAIS, que era dono da CONSTRAN; QUE 
BUMLAI queria consultar o depoente se poderia ajudá-lo em uma 
pendência que existia entre ele o grupo SCHAHIN; QUE 
questionado sobre qual era tal pendência, segundo o relato de 
BUMLAI, consistia em obter um contrato de construÇ,ão e aluguel 
de uma ou duas sondas em favor da SCHAHIN jl,!Jl!O à área de 
Exploração e Produção da PETROBRAS; QUE BUMLAI, há 
aproximadamente dois anos, buscava viabilizar tal projeto, mas 
sem êxito; QUE inclusive o depoente questio?'wu por qual motivo 
BUMLAI não tratava da questão diretamente com o então Diretor 
da área de Exploração e produção; GUILHERME ESTRELA, 
indicado pelo próprio PARTIDO DOS TRALHADORES, 
oportunidade em que BUMLAI lhe disse que ESTRELA era 
pessoa de difícil trato e não tinha acesso a ele; QUE BUMLAI 
disse, inclusive, que o próprio JOSÉ GABRIELLI, que já era 
presidente da PETROBRAS e estava tratando diretamente com 
ESTRELA, não estava conseguindo obter resultados satisfatórios 
em relação ao tema; QUE questionado sobre a relação entre 
BUMLAI e SCHAHIN, respondeu que chegou a perguntar a 
BUMLAI sobre qual seria o interesse e o ganho dele com isto; 
QUE BUMLAI explicou que esta pendência se devia a um 
empré~timo que o PARTIDO DOS TRABALHADORES havia 
contrallio junto ao BANCO SCHAHIN e que BUMLAI constava 
como avalista deste empréstimo; QUE então BUMLAI queria a 
ajuda do depoente para favorecer o grupo SCHAHIN na obtenção 
destes contratos com a PETROBRAS; QUE, em outras palavras, 
o contrato com a PETROBRAS seria uma forma de ressarcir o 
empréstimo feito ao BANCO SCHAHIN; QUE o empréstimo com ' 
o BANCO SCHAHIN não seria pago pelo PARTIDO DOS 
TRABALHADORES e a forma de compensar seria o Grupo 
SCHAHIN obter os contratos de sondas junto à área de Exploração 
e Produção da PETROBRAS; QUE esta negociação entre a área 
de Exploração e Produção e o Grupo SCHAHIN já vinha se 
arrastando há dois anos, ou seja, aproximadamente desde 2004, 
sem uma solução; QUE questionado ao depoente por qual mof 
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o PARTIDO DOS TRABALHADORES fez um empréstimo no 
BANCO SCHAHIN, o depoente ouviu do próprio BUMLAI que 
tal empréstimo tinha por finalidade quitar dívidas contraídas pelo 
Partido na campanha presidencial de 2002; QUE questionado qual 
teria sido o valor do empréstimo do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES com o SCHAHIN, afirma que BUMLAI 
falou, em 2006, que este valor girava entre quarenta a cinquenta 
milhões de reais; QUE BUMLAI dizia que era o próprio 
PARTIDO DOS TRABALHADORES o tomador do empréstimo, 
mas não sabe se realmente o Partido constava formalmente como 
tomador; QUE posteriormente ouviu de outras pessoas que este 
dinheiro teria sido tomado para pagar uma chantagem que o 
Presidente LULA estaria sofrendo; QUE, porém, o depoente soube 
disso apenas por intennédio de terceiros, que não saberia 
especificar; QUE questionado quem seriam tais pessoas, que 
acredita que tenha sido algum técnico da PETROBRAS ou algum 
conhecido em comum com BUMLAI quem comentou isto, mas 
realmente não se recorda; QUE :viu esta estória da chantagem 
também na mídia posteriormente; QUE inclusive chegou a 
questionar posteriormente_ a BUMLAI sobre referida estória da 
chantagem, quando surgiu o: depoimento de MARCOS VALÉRIO, 
oportunidade em que BUMLAI negou esta estória e afirmou que 
se tratava de boato; QUE questionado por qual motivo BUMLAI 
teria sido o fiador do empréstimo para o PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, o depoente respondeu que BUMLAI tinha 
uma relação de amizade muito forte com o ex-Presidente LULA; 
QUE o depoente nesta época não tinha muita amizade com 
BUMLAI, relação que se fortaleceu apenas após tais fatos, mas 
ouviu de terceiros que BUMLAI e LULA eram muito próximos; 
QUE inclusive presenciou BUMLAI atendendo e fazendo ligações 
telefônicas para o então Presidente LULA e o grau de intimidade 
nas conversas era realmente muito grande; QUE BUMLAI 
procurou o depoente pedindo sua ajuda exatamente na mesma 
época em que estava negociando a aquisição do Segundo navio 
sonda construído pela SAMSUNG (VITÓRIA 10.000); QUE o 
depoente disse a BUMLAI que não poderia ajudá-lo na Diretoria 
de Exploração e Produção, pois não tinha nenhuma relação com 
qualquer funcionário da área; QUE, no entanto, comentou com 
BUMLAI que havia esta negociação em curso, na Diretoria 
Internacional, e que inclusive a PETROBRAS não tinha ainda um 
sócio escolhido para este empreendimento, pois a PETROBRA 
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não queria mais a MITSUI como sócia; QUE disse a BUMLAI que 
o depoente precisaria conversar com NESTOR CERVERÓ e com 
LUIS CARLOS MOREIRA para verificar a possibilidade de trazer 
a SCHAHIN como sócia no empreendimento VITÓRIA 10.000; 
QUE, então, ainda em 2006, o depoente conversou com NESTOR 
CERVERÓ e com LUIS MOREIRA na PETROBRAS sobre isto, 
oportunidade em que o depoente colocou claramente a situação, 
exatamente como havia sido relatado por BUMLAI, assim como 
esclareceu quem ele era; QUE, inclusive, mencionou a 
proximidade de BUMLAI com o então presidente LULA e até 
mesmo com o próprio DELCÍDIO DO AMARAL; QUE 
BUMLAI era próximo de DELCÍDIO pois BUMLAI é um dos 
maiores fazendeiros e empresários do Mato Grosso do Sul; QUE 
BUMLAI conheceu DELCÍDIO quando este saiu da 
PETROBRAS e foi ser Secretário de Estado do Governo do ZECA 
DO PT, no Mato Grosso do Sul; QUE NESTOR CERVERÓ disse 
que não via nenhum problema, desa~ que se comprovasse a 
capacidade econômica, financeira e técnica da SCHAHIN; QUE 
CERVERÓ pediu também a MOREIRA que fizesse uma avaliação 
para analisar justamente esta capacidade da SCHAHIN; QUE 
assim que houvesse tal avaliação, seria marcada uma reunião com 
o pessoal da SCHAHIN para discutir tal possibilidade; QUE o 
depoente deu retorno para BUMLAI e pediu para que ele já 
conversasse co~o pessoal da SCHAHIN; QUE ficou combinado 
com BUMLAI que assim que houvesse um "de acordo" de 
NESTOR CERVERÓ seria marcada uma reunião com o grupo 
SCHAHIN; QUE houve, inclusive, uma reunião entre BUMLAI, 
CERVERÓ e o depoente na PETROBRAS, para tratar deste tema 
e no qual o depoente apresentou BUtvfLAI a CERVERÓ para que 
se conhecessem e para que CERVERÓ escutasse do próprio 

~. BUMLAI o que o depoente, havia lhe relatado; QUE alguns dias 
, <)~" depois NESTOR CERVERO deu o OK para que a reunião fosse 

r~'\ agendada, o que realmente ocorreu; QUE nesta primeira reunião 
"-> vieram os dois irmãos, MILTON e SALIM SCHAHIN, além de 

outra pessoa, que não se recorda se SANDRO TARDIM, que era 
o presidente do BANCO SCHAHIN na época, ou se FERNANDO 
SCHAHIN, filho de um dos dois irmãos; QUE esta reunião foi em 
2006; QUE nesta reunião foi tratado sobre como compatibilizar os 
interesses da PETROBRAS e do grupo SCHAHIN; QUE em um 
primeiro momento a PETROBRAS demonstrou um certo receio 
em colocar a SCHAHIN como sócia, em razão do tamanho 
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empreendimento; QUE a SCHAHIN estava negociando, na área 
de Exploração e Produção, sondas de águas rasas, de valores entre 
US$ 100 a 150 milhões de dólares, enquanto a sonda VITÓRIA 
10.000 era um equipamento de altíssima tecnologia, para águas 
profundas e de um valor considerável, aproximadamente US$ 600 
milhões de dólares; QUE o receio da PETROBRAS era a 
capacidade financeira da SCHAHIN de entrar como sócia do 
empreendimento, o que foi minimizado pelos interlocutores da 
SCHAHIN, pois diziam que eles tinham capacida,de para aportar 
as garantia; QUE a partir daí NESTOR CERVERO autorizou que 
se iniciassem as conversas entre os técnicos das duas empresas no 
sentido de viabilizar o negócio; QUE em seguida houve diversas 
negociações técnicas; QUE neste ínterim, coni~ a PETROBRAS 
já havia pago antecipadamente o slot para a' $AMSUNG, era 
necessário aprovar o contrato com o estaleiro, razão pela qual, em 
março de 2007, é aprovado o contrato entre PETROBRAS e 
SAMSUNG, mas sem citar nenhum sócio e nem qual seria a 
operador do navio sonda; QUE ªRós .• a aprovação deste contrato, 
as negociações com a SCHAHIN avançaram, mas sem conseguir 
trazer a SCHAHIN como sócia do empreendimento pois ela não 
logrou comprovar a capacidade financeira para aportar as garantias 
necessárias do empreendimento; QUE justamente por isto a 
PETROBRAS acabou sendo a única sócia do navio Sonda 
VITÓRIA 10000; QDE, no entanto, a SCHAHIN acabou sendo 
contratada parà;,:;e'r a operadora do VITÓRIA 10.000; QUE, porém, 
esta aprovação da SCHAHIN como operadora também teve 
diverso~ obstáculos, pois a questão foi levada por três vezes para 
análise.da Diretoria Executiva e somente na terceira vez é que foi 
aprovada; QUE a questão foi levada por três vezes em um ínterim 
de no máximo seis meses; QUE quem levou sempre a proposta 
para a Diretoria Executiva foi EDUARDO MUSA; QUE em cada 
assunto se escolhia um técnico da área para apresentar a questão à 
Diretoria Executiva e nesse caso, o técnico escolhido foi MUSA; 
QUE nas duas primeira vezes, a Diretoria Executiva não aprovou, 
tirando de pauta, e solicitando explicações técnicas suplementares; 
QUE diante das di ficu ldades que enfrentaram para colocar a 
SCHAHIN o negócio, o depoente sempre comentava com 
BUMLAI que talvez precisasse do apoio político dele e que fosse 
conversado com GABRIELLI, para que conversasse com os 
demais diretores; QUE nas duas primeiras vezes o depoente não 
chegou a cobrar de BUMLAI quem seriam os interlocutores delr 
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QUE na terceira vez, porém, o depoente pressionou BUMLAI para 
que ele acionasse os contatos dele, em especial GABRIELLI e o 
Presidente LULA; QUE BUMLAI respondeu que o depoente 
poderia ficar tranquilo pois iria acionar GABRIEL! e o "Barba", 
que era como BUMLAI se referia ao Presidente LULA; QUE 
BUMLAI disse ao depoente que, assim que tivessem feitos os 
contatos, iria avisá-lo para que a questão fosse colocada em pauta; 
QUE BUMLAI posteriormente avisou o depoente que tudo estava 
certo e que poderia levar a questão à Diretoria Executiva, pois seria 
aprovada; QUE BUMLAI não citou nomes, mas afirmou que tinha 
conversado com as "pessoas"; QUE nesta conversa, ao, contrário 
da anterior, BUMLAI não mencionou quem seriam tais pessoas; 
QUE, então, o depoente avisou MUSA; QUE M11SA então levou 
à questão à Diretoria Executiva e realmente foi aprovado o grupo 
SCHAHIN como operador do navio sonda VITÓRIA 10.000; 
QUE, posteriormente, já na carceragem da Polícia Federal, 
RENATO DUQUE comentou com o depoente que BUMLAI tinha 
estado com ele para pedir aprovação da SCHAHIN neste tema; 
QUE, ao que sabe, em geral não havia necessidade de aprovação 
do operador de uma sonda pela Diretoria Executiva; QUE neste 
caso, porém, havia, ao que. soube, uma cláusula que daria uma 
opção de compra do equipamento pela SCHAHIN ao final do 
período contratado, que era de dez ou quinze anos, uma espécie de 
leasing; QUE acredita que uma das dificuldades para aprovação 
pela Diretoria Executiva fo i justamente esta possibilidade de a 
SCHAHIN adquirir o navio sonda ao final; QUE tal cláusula, ao 
que acredita, não era uma cláusula padrão e acredita que foi uma 
solução encontrada para compensar o fato de a SCHAHIN não ter 
sido escolhida como a sócia da PETROBRAS na sonda; QUE com 
a,aprovação da SCHAHIN como operadora do navio, foi o próprio ..., 
depoente quem avisou BUMLAI; QUE neste negócio envolvendo 
a SCHAHIN não houve a solicitação de comissão pelo depoente 
diretamente à SCHAHIN, pois, de um lado, o depoente e os 
funcionários da PETROBRAS já estavam recebendo a comissã 
da SAMSUNG e, por outro lado, o negócio beneficiava o 
PARTIDO DOS TRABALHADORES, razão pela qual o depoente 
e nem os funcionários da PETROBRAS se sentiam à vontade para 
cobrar a comissão; QUE o depoente também não se sentiu à 
vontade para cobrar comissão do Grupo SCHAHIN pois a 
contratação dela já era uma retribuição pelo empréstimo feito par 
o PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE, adernai~ 
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BU11LAI era alguém politicamente forte; QUE o depoente via a 
sua atuação no caso como um "investimento futuro"; QUE, porém, 
em determinado momento, por volta novembro/dezembro de 2006, 
o depoente foi procurado por JORGE LUZ, antigo lobista da 
PETROBRAS, que disse que soube da negociação que o depoente 
estava fazendo com o grnpo SCHAHIN; QUE JORGE LUZ 
questionou se poderia ajudar o depoente na negociação da 
comissão com o Grupo SCHAHIN; QUE o depoente respondeu a 
JORGE LUZ que não existia negociação de comissão no caso, 
porque o Grupo SCHAHIN tinha v indo, em atendimento a uma 
solicitação do PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE 
JORGE LUZ disse que tinha uma relação antiga e forte com o 
grupo SCHAHIN e que ele teria condição de obter uma comissão 
para o grupo; QUE questionado quem seria o grupo, respondeu 
que incluiria o depoente, NESTOR CERVERÓ, LUIS CARLOS 
MOREIRA, CEZAR TAVARES e EDUARDO MUSA; QUE não 
se recorda se RAFAEL COMINO" e DEMARCO participaram 

.... 
desta negociação e se receberiam, tal comissão paga pela 
SCHAHIN; QUE então o depoente autorizou JORGE LUZ a 
iniciar tais conversas; QUE ~,m um primeiro momento JORGE 
LUZ fez os primeiros contatos, com alguém do Grupo SCHAHIN, 
mas que não especificamente quem; QUE posteriormente JORGE 
LUZ trouxe FERNANDO SCHAHIN e o SANDRO TARDIN 
para conversar com o depoente e com JORGE LUZ; QUE 
questionado onde ocorreu esta reunião, afirmou não se recordar, 
mas acreqití:\. que foi em algum restaurante; QUE nesta reunião 
JORGE LUZ disse ao depoente, na frente deles, que já havia 
convé?s~ao e acertado o pagamento de uma comissão, pela 
SCHAHIN, para o grupo; QUE a comissão seria em torno de três 
~ '-quatro milhões de dólares; QUE tais valores seriam pagos a 
JORGE LUZ, que se encarregaria de repassar ao depoente; QUE 
questionado sobre a reunião ocorrida em 20 de dezembro de 2006, 
ocorrida na PETROBRAS, com a presença de CERVERÓ, 
JORGE LUZ, o depoente e SANDRO TARDIN, o depoente 
afirma que tal reunião era para tratar não das comissões mas ainda 
sobre a participação do grupo SCHAHIN como sócia do 
empreendimento; QUE em relação à comissão, houve um ou dois 
pagamentos do Grupo SCHAHIN para JORGE LUZ; QUE 
JORGE LUZ dizia que havia recebido e comentava com o 
depoente, dizendo que tinham um crédito com ele; QUE, porém, o 
grupo SCHAHIN começou a atrasar os pagamentos e JOR 
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LUZ disse que não estava mais sendo pago; QUE questionado se 
o restante do grupo sabia sobre este acerto, respondeu que sim; 
QUE JORGE LUZ não repassou tais valores ao depoente e nem a 
ninguém do grupo, ao que saiba; QUE o depoente chegou a cobrar 
JORGE LUZ, mas como ele tinha recebido menos de um milhão 
de dólares, ele dizia que haveria um encontro de contas; QUE, 
inclusive, acabou havendo um distanciamento entre o depoente e 
JORGE LUZ, em razão de um desentendimento que ocorreu por 
volta de 2007 ou 2008, conforme será tratado em termo próprio; 
QUE depois disso nunca mais esteve com JORGE LUZ; ~UE as 
demais pessoas do grupo que receberiam comissão somente 
cobravam o depoente, não fazendo cobranças a JORGE LUZ; 
QUE BUMLAI ficou muito grato com o depoente em razão de sua 
atuação neste caso do grupo SCHAHIN, pois o depoente resolveu 
um problema para BUMLAI; QUE BUMLAI, Uma ou duas vezes, 
disse na frente do filho dele que foi o depoente quem teria 
resolvido um problema familiar de BUMLAI, pois o BANCO 
SCHAHIN ficava ameaçando tomar fazendas de BUMLAI que 
teriam sido dadas em garantia no empréstimo para o PARTIDO 
DOS TRABALHADORES; QUE acabou ficando próximo de 
BUMLAI sobretudo em razão disto e amizade entre ambos se 
estreitou; QUE chegouinclusive a viajar com BUMLAI em 2011 
para Angola; QUE sobre este tema, esclarece que o general JOÃO 
BAPTISTA DE MATOS era presidente de um instituto chamado 
INSTITUTO DE ÉSTUDOS ANGOLANOS e que este instituto 
estaria CO{llp etando dez anos de fundação e para comemorar ele 
queria realizar um seminário e desejava que o palestrante principal 
fosse o EK-Presidente LULA; QUE o general BAPTISTA pediu ao 
depoente para intermediar este convite; QUE na verdade se tratou 
de uma contratação e LULA recebeu valores para participar de tal 
evento, pagos provavelmente pelo instituto que o general 
BAPTISTA era presidente; QUE então o depoente pediu a 
BUMLAI que intermediasse tal convite, oportunidade em que ele 
disse que iria falar com LULA; QUE BUMLAI retomou dizendo 
que seria possívet só que seria necessário verificar a data com 
bastante antecedência, pois a agenda do ex-Presidente estava 
bastante atribulada; QUE ao final se acertou e houve a viagem, na 
qual inclusive foi uma comitiva de empresários brasileiros, dentre 
eles, pessoas da QUEIROZ GALVÃO, ODEBRECHT, 
ANDRADE GUTIERREZ e OAS, pelo que se recorda; QUE o 
depoente também participou deste seminário, mas viajou a parti 
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de Zurique; QUE uma das coisas que mostrou a força de BUMLAI 
foi que o General BAPTISTA queria estar pessoalmente com 
LULA, para tratar da Vale do Rio Doce em negócios em Angola; 
QUE general BAPTISTA tinha uma sociedade em uma mina de 
minério de ferro com a Vale do Rio Doce em Angola e ele queria 
uma maior atenção da empresa para o tema; QUE então BUMLAI 
marcou para o Presidente LULA receber o General BAPTISTAna 
suíte dele, o que realmente ocorreu; QUE o General ficou 
impressionado com a relação de intimidade e amizade que existia 
entre BUMLAI e LULA; QUE questionado como o depoente se 
comunicava com BUMLAI, o depoente respondeu que em geral ia 
ao escritório de BUMLAI em São Paulo, acreditando que seja na 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, na altura do ginásio do Ibirapuera e 
frente ao posto BR, e do Banco Itaú; QUE mostrado ao depoente 
o local, no google street view, conforme foto anexa, identificou o 
prédio como sendo localizado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, n. 
n. 3530, na esquina com travessa Leon Berry, exatamente em 
frente ao Posto BR, em edifício chamado OFFICE BRJGADEIRO; 
QUE neste escritório haveria registro de entrada, inclusive com 
fotos; QUE questionado quantas vezes foi a tal escritório, 
respondeu que várias vezes e em todas havia registro fotográfico; 
QUE acredita que tenha ido a tal edifício entre os anos de 2009 e 
2014; QUE, porém, não tem certeza se em 2014 ainda foi neste ou 
já no novo escritório; QUE questionado como se comunicava com 
BUMLAI, respondeu que geralmente pelo celular dele, que não 
lembra de cabeça, mas se recorda que era um número fácil, com 
diversos números repetidos; QUE em 2014, BUMLAI mudou-se 
para outro endereço em São Paulo, que não se recorda, pois foi ~ 
poucas vezes e em geral o motorista de BUMLAI o buscava; QUE 
na viagem de Angola, o depoente e BUMLAI voltaram no mesmo 
voo, pela companhia aérea TAAG, para o Brasil; Nada mais 
havendo sobre esse tema especifico, encerrou-se o presente termo, Cf?____
que, lido e consid ad n oi ssinado pelos presentes. ~ 
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élvogado AB/RJ nº 093068) 

\~\o...bQ,~ 
Jsabella Correa de Lucena 

Advogada (OAB/RJ nº 189661) 
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