
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA R EPÚBLICA 

TERMO DE DECLARAÇOES Nº 07 
FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES 

Aos nove dias do mês de setembro de 201 5, na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, presente o Procurador da 
República Rodrigo Telles de Souza, integrante do Grupo de 
Trabalho instituído pela Procurador-Geral da República por meio 
da Portaria PGR/MPU nº 3, de 19/0l/2015, assim como dos 
Delegados de Polícia Federal Ricardo Hirosbi lshida e Josélio 
Azevedo de Sousa e do Agente de Polfcin Federal Luiz Carlos 
Milhomem, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo 
e prescrições da Lei 12.850/2013, na presença do advogado Sérgio 
Gui..maJães Riem (OAB/RJ nº 09306'8 , a oitiva de FERNANDO 
ANTONIO FALCÃO SOARES, CPF 490.187 .O 15-72, brasileiro. 
nascido em 23/07/1967, filho de Therezinha Falcão Soares, com 
residência na Avenida Lúcia Costa, nº 3600, Bloco O 1, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, o qual declarou: QUE renuncia, na 
presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, reafirmando o 
compromisso legal e dizer a verdade, nos termos do § J 4° elo art. 
4º da Lei nº 12.850/2013: QUE o declarante e seu defensor 
autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual 
do present~ ato de colaboração em mídü.1 digital (HD Samsung 
!Tera, Sedn] Number E2FWJJHFA06272), além do registro 
escr~to (auas vias do termo assinadas em papel), nos termos do§ 13 
do a.,rt. 4º da Lei oº 12 .850/20 13, os quais serão, ao final do ato, 
devlêlamente custodiados pelos representantes do Ministério 

<~ ' Ptíblico Federal ora presentes, os quais ficarão responsáveis pela 
~, guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, e 

, <)"'<°' ulteriormente serã~ apre~entados ao Supremo Tribunal Fe~er~l. r'5' Lndagado em relaçao aos fatos tratados no Anexo 7 (Permanencia 
'-' de Nestor Cerveró na Diretoria Internacional da Petrobras), 

afirmou o seguinte: QUE. de acordo com informação repassada ao 
depoente pelo próprio NESTOR CERVERÓ. ele foi nomeado para 
a Diretoria Internacional da PETROBRAS, em 2003, por C J __ 
indicação de DELCÍDIO DO AMARAL; QUE, pelo que ? 1'f'i 
depoente sabe, a indicação e nomeação de NESTOR CERVERO 
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foram trotadas com o então Ministro da Casa Civil JOSÉ DIRC~ ~ 
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QUE na época se dizia que todas as nomeações de diretores da 
PETROBRAS passavam pela Casa Civil da Presidência da 
República; QUE o depoente na éyoca já mantinha relação de 
amizade com NESTOR CERVERO; QUE NESTOR CERVERÓ 
inclusive telefonou para o depoente informando-o sobre a 
indicação e nomeação dele para a Diretoria Internacional da 
PETROBRAS; QUE, pelo que o depoente sabia, a permanência de 
NESTOR CERVERÓ no cargo era sustentada por DELCÍDIO DO 
AMARAL; QUE o depoente não tomou conhecimento de um 
repasse periódico de valores oriundos da Diretoria Internacional 
da PETROBRAS em favor de DELCÍDIO DO AMARAL; QUE o 
depoente acredita que apenas negócios pontuais levados por 
DELCÍDIO DO AMARAL parn a Diretoria,. Internacional 
possivelmente geravam para ele alguma vantagem financeira 
indevida; QUE a Diretoria Internacional não tinha obras ou · 
contratos constantes, realizando apenas negócios pontuais; QUE, 
conforme esclarecido em termo de colaboração próprio, no 
segundo semestre de 2006, NESTOR CERVERÓ foi chamado a 
Brasília, ocasião em que o Minisu·o de Minas e Energia SILAS 
RONDEAU solicitou a NESTOR CERVERÓ uma ajuda 
financeira, oriunda de contratos da Diretoria Internacional da 
PETROBRAS, para a campanha eleitoral dos Senadores RENAN 
CALHEIROS e JÁDER BARBALHO, ambos do PMDB; QUE 
SILAS RONDEAU esclareceu a NESTOR CERVERÓ que a partir 
daquele momento o PMDB passaria a apoiá-lo na permanência na 
Diretoria [ntemacional da PETROBRAS: QUE, por volta do final 
de 2007 e início de 2008, dentro da PETROBRAS e nos meios 
político , começou-se a comentar que a Diretoria Internacional 

' _()U-Ssana a ser exclusivamente do PMDB; QUE neste momento o 
'-depoente procurou JORGE_ LUZ e solicitou a ajuda dele pa~a <; .. manter NESTOR CERVERO no cargo; QUE JORGE LUZ, depois 

~ de ?bter informações. disse ao depoente que o Presidente LUIZ 
~ INACIO LULA DA SILVA havia prometido a Diretoria 

(" '-..) Internacio1;1al da PETROBRAS, então ocupada por NESTOR 
'-...J CERVERO, à bancada do PMDB mineiro na Câmara dos 

Deputados; QUE JORGE LUZ empreendeu esforços para manter 
NESTOR CERVERÓ no cargo, mas não obteve êxito; QUE 
surgiram pressões muito fortes para a demissão de NESTOR 
CERVERÓ; QUE, diante da situação, o depoente procurou JOSÉ 
CARLOS B UMLAI para que intercedesse junto à Presidência da 
República a fim de resolver a situação; QUE JOSÉ CARL,-
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BUMLAI disse para o depoente que falou com o Presjdente LULA, 
mas este informou que não poderia interferir no assunto, pois havia 
realmente prometido a Diretoria Internacional da PETROBRAS à 
bancada mineira do PMDB na Câmara dos Deputados; QUE, 
seguindo orientação fornecida por LULA, BUMLAI procurou 
M ICHEL TEMER para tratar do assunto; QUE BUMLAJ chegou 
a fazer uma reunião com MICHEL TEMER e NESTOR 
CERVERÓ; QUE o depoente não sabe ao certo se BUMLAI, antes 
dessa reunião, chegou a se reunir sozinho com TEMER; QUE 
MICHEL TEMER afirmou que não poderia contrariar a bancada 
mineira do PMDB: QUE o depoente comentava a situação com 
seus amigos~ QUE, no começo de 2008, um dos amigos do 
depoente, de nome SERGIO AMARAL, disse que conhecia uma 
pessoa que era muito próxima ao Deputado Federal FERNANDO 
DTNIZ. que era o líder da bancada míne.ira do PMDB na Câmara 
cios Deputados; QUE essa pessoa inc lusive tinha ''negóc ios'·, não 
sabendo o depoente se lícitos ou ilícitos, com o Deputado Federal 
FERNANDO DINlZ~ QUE o depoente não se lembra do nome 
dessa pessoa, mas se recorda de,,, que se tratava de um advogado: 
QUE então o depoente marcou uma reunião com tal advogado. a 
qual foi realizada. pelo que o depoente se recorda, não tendo 
contudo certeza, no escritório da empresa ESTRE, no Rio de 
Janeiro; QUE o depoente era amigo de WILSON QUINTELA, 
dono da ESTRE, e por isso eventuaJmcnte usava o escritório da 
empresa para reuniões: QUE a reunião foi feita entre o depoente e 
esse advogado; QUE. pelo que o depoente se recorda, o antigo 
comum de ambos não participou da reunião; QUE no escritório da 
ESTRE não existia registro de acesso de pessoas; QUE na reunião 
o advogado falou que realmen te a bancada mineira do PMDB na 
Cnmara dos Deputados tinha a prerrogativa de indicar o Diretor 
f nternacional da PETROBRAS e que inclusive havia intenção de 
indicar o nome de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENR[QUES; 
QUE. no entanto. o nome de JOÃO AUGUSTO REZENDE 
HENRlQUES estava tendo dificuldades de ser aprovado porque 
ele tinha um processo em trâmite no Tribunal de Contas ela União 
e m razão de fotos relativos ao período em que havia trabalhado na 
BR DISTRIBUlDORA: QUE. então. o depoente ~ugeriu que 
NESTOR CERVERÓ fosse mantido no cargo. mediante ajuda à 
bancada mineira do PMDB na Câmara cios Deputados; QUE. Cl-
diante disso, o advogado solicitou o pagamento de 4:\ 
aproximadamente R$ 1 milhão de ,cais mensais para a bancad~ t 
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mineira do PMDB na Câmara dos Deputados, a fim de que 
NESTOR CERVERÓ fosse mantido no cargo de Diretor 
Internacional da PETROBRAS: QUE o depoente explicou que, 
pelo fato de a Diretoria Internacional da PETROBRAS não ter 
contratos constantes, tendo apenas negócios pontuais, não teria 
como assumir esse compromisso; QUE o depoente comentou com 
NESTOR CERVERÓ, LUIS CARLOS MOREIRA e JOSÉ 
CARLOS BUMLAI sobre a solicitação dessa quan!ia em Lroca do 
apoio pela permanência de NESTOR CERVERO na Diretoria 
Internacional da PETROBRAS: QUE JOSÉ CARLOS BUMLAI 
não demonstrou surpresa diante do fato; QUE, cer,ro dia, num 
domingo à noite, JOSÉ CARLOS BUMLAI tf:11-~onou para o 
depoente e disse-lhe que estava em Brasíl ia. no P alácio Alvorada, 
ressaltando que tinha conversado com LULA e que não tinha mais 
como manter NESTOR CERVERÓ na Diretoria Internacional; 
QUE, na mesma ocasião, JOSÉ CARLO BUMLAI informou que, 
em razão da ajuda de NESTOR CE~VERÓ na contratação do 
Grupo SCHAHIN para operação do navio sonda Vitória 10.000, 
fato detalhado em termo ele colaboração próprio, ele havia sido 
indicado para o cargo ele Diretor Financeiro da BR 
DISTRIBUIDORA; QUE, pelo que o depoente subentendeu, essa 
questão da indicação de NESTOR CERVERÓ para a Diretoria 
Fi nanceira da BR DISTRIBUIDORA, em retribuição à ajuda 
prestada na contratação da SCHAHIN para operação do navio 
sonda Vitória ,l 0.000, teria sido tratada com o Presidente LULA: 
QUE n.°': /d:ià seguinte o depoente telefonou para NESTOR 
CER\CERO e conversou sobre o assunto; QUE NESTOR 
CERVERÓ ainda não sabia que seria indicado para a Dire toria 
Pi n._anceira da BR DISTRTBUIDORA; QUE NESTOR CERVERÓ 
terminou sendo no meado para o cargo em questão; QUE a bancada 
mineira do PMDB na Câmara dos Deputados acabou indicando 
JORGE ZELADA para a Diretoria Internacional da PETROBRAS; 
QUE o depoente não sabe se JORGE ZELADA se submeteu a um 
compromisso ele repasse periódico de valores à bancada mineira 
do PMDB na Câmara dos Deputados, de forma semelhante ao que 
fora solici tado ao depoente como condição de manutenção de 
NESTOR CERVERÓ na Diretoria Internacional ela PETROBRAS; 
QUE, pelas informações que o depoente obteve junto a algumas 
pessoas, uma da~ quais era JORGE L UZ, JORGE ZELADA foi 0) -
indicado por JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES; QUE ~ 
posteriormente o depoente ficou sabendo que JOÃO AUGUS~ 
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REZENDE HENRIQUES tem uma relação mui to próxima com 
JORGE LUZ: QUE eles são sócios em negócios de abastecimento 
de aviões em aeroportos; QUE JORGE LUZ é também padrinho 
de casamento de JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES; 
QUE essas circunstâncias levaram o depoente a crer que JORGE 
LUZ na verdade não estava ajudando o depoente a manter 
NESTOR CERVERÓ na Diretoria Internac ional da PETROBRAS; 
QUE o depoente acredita que na verdade JORGE LUZ estaria 
trabalhando em favor de JOÃO AUGUSTO REZENDE 
HENRIQUES; QUE isso foi um dos motivos pelos quais o 
depoente se afastou de JORGE LUZ; QUE o segundo motivo para 
o depoente se afastar de JORGE LUZ foi a discussão que o 
depoente teve com ANÍBAL GOMES , fato já relatado e m termo 
de colaboração próprio; QUE o terceiro motivo para o depoente se 
afastar de JORGE LUZ se refere à falta de reconhecimento por 
parte de JORGE LUZ de que foi o depoente quem o trouxe de volta 
aos negócios na PETROBRAS, chegando JORGE LUZ a dar a 
entender perante a~ empresas que o depoente teria um papel 
secundário diante dele; Nada mais havendo sobre esse tema 
específico, encerrou-se o presente termo, que, lido e considerado 
conforme, foi assinado pelos presentes. 

UMU 
~~ Rodrigo Telles de Souza 
~ Procurador da República 

,. Fernan~alcão oares 
~ Depoente 

~~ 

o de Sousa 

e[ olícia Federal 
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Agente de olícia Federal 
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