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TERMO DE DEPOIMENTO

Em 19 DE NOVEMBRO DE 2015, às 15H45M, na Procuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro, presentes os membros do Ministério Público da União
Marcello Paranhos de Oliveira Miller e Sergio Bruno Cabral Fernandes e o advogado
Beno Brandão, OAB/PR 20.920, compareceu BERNARDO CuNAT CERVERÓ,
brasileiro, solteiro, ator, nascido em 24/6/1981 no Rio de Janeiro/RJ, residente na
Estrada Neuza Duarte Brizola, 800, Casa 2, Itaipava, Petrópolis, inscrito no CPF sob
o n. 090.307.507-58 e no RG sob o n. 10805581/5 IFP/RJ, sob compromisso de dizer
a verdade, declarou: que no ano passado, com o "estouro" da questão de Pasadena, o
pai do depoente, Nestor Cerveró, foi demitido da BR Distribuidora e ficou muito
abalado emocionalmente; que, com isso, o depoente passou a ter mais tempo com ele
em Itaipava e começou a prepará-lo para o depoimento na CPI; que é ator
profissional desde os 17 anos e conhece bem o psiquismo de seu pai, o que o
habilitava a essa preparação; que Nestor Cerveró iria fazer apresentação de power
point, e o depoente queria ensiná-lo a mostrar segurança do que ia dizer; que se criou
uma equipe, que se reunia no escritório do advogado Edson Ribeiro, constituído por
Nestor Cerveró; que Edson Ribeiro o acompanharia na CPI; que não se lembra de
como Edson Ribeiro se tomou advogado de seu pai, achando que já haviam tido
algum contato prévio; que nessa equipe estavam Comino, Cesar e Moreira,
empregados da petrobras subordinados a Nestor Cerveró na época da aquisição de
Pasadena; que essa equipe se formou mais ou menos em março ou abril de 2014; que
cerca de dois meses depois essa equipe criou um grupo de e-mails para facilitar os
contatos; que o Senador Delcídio Amaral foi incluído no grupo de e-mails para
receber a apresentação final em power point que Nestor Cerveró viria a fazer na CPI;
que depois da apresentação, a despeito das pressões da imprensa, a vida seguiu seu
curso normal; que, por volta de 20/12/2014 Nestor Cerveró viajou para a Inglaterra
em férias e lá encontrou a mãe do depoente e, ao voltar, foi preso; que a família
discutiu se Nestor Cerveró devia voltar ao Brasil, havendo ele decidido voltar porque
era sua vontade; que Edson Ribeiro também o aconselhou a voltar; que, quando
Nestor Cerveró foi preso, em 14/1/2015, a família fica atordoada; que logo na
sequência da prisão Edson Ribeiro passa a dar a Nestor Cerveró e sua famí .a muitas
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esperanças de que ele logo seria libertado por meio de um habeas corpus; que daí
deriva o primeiro contato do depoente com o Senador Delcídio Amaral, havendo o
depoente enviado um e-mail para o congressista em que se identifica como sendo o
filho de Nestor Cerveró e pedia que o congressista entrasse em contato com Edson
Ribeiro; que o depoente dispõe deste e-email, que enviou da conta de um amigo, e
não de sua própria; que o Senador Delcídio Amaral foi colega de trabalho de Nestor
Cerveró por muito tempo e, embora não fossem amigos mais próximos nem se
frequentassem, eram, de fato, amigos; que o Senador Delcídio Amaral conhecia o
depoente há bastante tempo, embora não tivessem se encontrado em muitas ocasiões;
que por isso o depoente acreditava que o congressista responderia ao e-mail; que o
Senador Delcídio Amaral reagiu ao e-mail, procurando Edson Ribeiro; que, naquela
época, cerca de um mês depois da prisão, o depoente frequentava diariamente o
escritório de Edson Ribeiro, na Rua da Assembleia, na esquina com a Rua Rodrigo
Silva no 110 andar; que, em uma dessas ocasiões em que foi ao escritório de Edson
Ribeiro, lá estava Diogo, assessor do Senador Delcídio Amaral; que a conversa girava
em tomo de possíveis movimentações políticas para que Nestor Cerveró fosse solto;
que o tom do assessor na conversa, ao falar em nome de Delcídio, pode ser assim
resumido: "recebi seu e-mail; estamos aqui para ajudar; o Senador gosta muito de seu
pai"; que a intenção era marcar uma reunião do Senador Delcídio Amaral com Edson
Ribeiro e o depoente; que a reunião foi efetivamente marcada, não se lembrando o
depoente se isso ocorreu naquele encontro ou em momento posterior; que a reunião
acabou por acontecer em São Paulo/SP, em quarto do Hotel Maksoud Plaza, onde o
Senador estava hospedado, na data que o depoente se recorda ser a da eleição de
Renan Calheiros para a presidência do Senado; que, confrontado com a data da
eleição, 10/2/2015, o depoente a confirma; que, na reunião, o Senador Delcídio
Amaral prometeu movimentar-se politicamente para ajudar Nestor Cerveró e sugeriu
que a família também procurasse Renan Calheiros e Edison Lobão, porque Nestor
Cerveró teria "trabalhado com essas pessoas"; que, indagado sobre como,
concretamente, Delcídio Amaral prometeu movimentação política, o depoente explicar
que o Senador disse que "tinha entrada no Supremo", "esteve com Dilma", "esteve
som lideranças", sempre procurando sinalizar que poderia haver uma melhoria da
situação de Nestor Cerveró a partir desses contatos políticos; que, indagado sobre o
que esperava do Senador com sua movimentação política, o depoente esclarece que
esperava que o Senador, sozinho ou com mais políticos, convencesse um ou maIS
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juízes a conceder habeas corpus a seu pai; que o depoente acrescenta que, segundo o
advogado Edson Ribeiro, um habeas corpus era juridicamente viável, havendo sido
contratado, inclusive, um parecerista de renome para exarar parecer em respaldo
dessa pretensão; que o advogado Edson Ribeiro dizia ao depoente que, além da
viabilidade jurídica, era preciso haver "boa vontade" de parte dos Ministros e que,
para isso, a movimentação política era "razoável e fundamental"; que, a partir daí, o
depoente passou a ficar angustiado com três aspectos, o primeiro consistindo no fato
de que "o habeas corpus não saía", o segundo no fato de que Edson Ribeiro começou
a se articular autonomamente com Delcídio Amaral, encontrando-se algumas vezes
com o assessor Diogo sem a presença do depoente nem prévio aviso, e o terceiro na
aproximação de Edson Ribeiro e João Muniz para tratar de negociações espúrias com
cargos na Petrobras a pretexto de ajudar Nestor Cerveró; que, quanto a esse terceiro
aspecto, João Muniz era pessoa do relacionamento de Nestor Cerveró; que Edson
Ribeiro destacou que João Muniz era sócio de Pedro Paulo Leoni Ramos e que tinha
muita informação de "bastidores de Brasília"; que se entende por "bastidores de
Brasília" saber "quem é amigo de quem", "quem manda onde"; que o depoente
achava extremamente desconfortável que se estivesse tratando, mais uma vez, de
negociações espúrias com cargos da Petrobras, em pleno desenrolar da Operação
Lava Jato; que havia a percepção de que Nestor Cerveró, mesmo preso, ainda podia
ter influência nessas negociações, pelo medo de várias pessoas de que ele "abrisse a
boca", isto é, relatasse o que sabia; que o depoente participou de quatro ou cinco
reuniões com Edson Ribeiro e João Muniz; na última dessas reuniões de que
participou, o depoente formou convicção de que aquele processo não seria cpaz de
ajudá-lo a tirar seu pai da cadeia; que, diante desse quadro, o depoente começou a
contemplar a ideia de convencer seu pai a fazer acordo de colaboração premiada; que,
quando a ideia surgiu, o depoente ainda estava parcialmente esperançoso em que
"saísse o habeas corpus", de modo que, quando conversava com seu pai no parlatório,
seu discurso era o de que "se em duas semanas o habeas corpus não sair, a gente faz";
que seu pai estava de acordo com a ideia e na mesma página, isto é, ainda
parcialmente esperançoso em relação a um habeas corpus; que, quando conversava
com Edson Ribeiro, o depoente sempre ouvia o advogado desaconselhar a
colaboração premiada, com o argumento de que Nestor Cerveró não tinha provas; que
o depoente contra-argumentava com o exemplo de Paulo Roberto Costa, que
tampouco tinha provas, mas fez acordo de colaboração premiada, e dizia que era o
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caso de procurar provas; que Edson Ribeiro sempre seguia prometendo um habeas
corpus; que, àquela altura, o depoente procurou Gustavo, irmão de Fernando Baiano,
porque o Nestor Cerveró e Edson Ribeiro diziam que quem tinha provas era Fernando
Baiano, já que ele é que cuidava das contas bancárias; que procurou Gustavo para
tentar compor colaboração premiada simultânea de Nestor Cerveró e de Fernando
Baiano; que Nestor Cerveró e Fernando Baiano eram amigos; que Fernando Baiano
também estava esperançoso em um habeas corpus; que naquela altura o depoente
participou de algumas reuniões, inclusive com a presença do advogado Nelio
Machado em seu escritório; que Nelio Machado também era reticente em fazer
colaboração premiada; que em uma dessas reuniões, em uma sala do escritório do
advogado Nelio Machado, presentes apenas Edson Ribeiro e o depoente, Edson
Ribeiro entregou cinquenta mil reais em espécie para o depoente, dizendo que foram
enviados pelo Senador Delcídio Amaral; que o depoente ficou incomodado, pois o
que ele queria não era auxílio financeiro, menos ainda espúrio, e sim a liberdade de
seu pai; que enfim o depoente e seu pai se decidiram pela colaboração premiada,
havendo Edson Ribeiro indicado o advogado Felipe Caldeira para isso, o qual teria
especial ização na matéria; que em 24/6/2015 houve reunião na SRlDPF /PR com
Nestor Cerveró, o depoente e vários Procuradores da República e policiais federais da
FTLJ; que a reunião transcorre muito mal, porque os Procuradores da República se
mostraram muito intransigentes e porque Nestor Cerveró omitiu fatos, inclusive
relativos a Alstom, tentando proteger Delcídio Amaral; que entende que Edson
Ribeiro é parcialmente responsável pelo malogro da reunião, por não havê-los
preparado para o que viria; que uma ou duas semanas depois houve reunião na sala
VIP Global Aviation com o depoente, o advogado Felipe Caldeira, Delcídio Amaral e
3eu assessor Diogo; que quem pediu a reunião foi Delcídio Amaral; que o pedido veio
por meio do advogado Felipe Caldeira, pois Edson Ribeiro estava viajando; que o
Senador Delcídio Amaral começou a perguntar sobre a reunião de dias antes com a
FTLJ; que o Senador perguntou detalhes da reunião, querendo saber, inclusive, quem
estava presente e como funcionava a coisa; que a reunião vazara à imprensa, a qual
passara a noticiar que Nestor Cerveró estaria fazendo acordo de colaboração
premiada; que o Senador perguntou ao depoente o que Cerveró havia dito na reunião
com a FTLJ; que o depoente respondeu "eles sabem de tudo, eles têm muita
informação, perguntaram da Alstom"; que o depoente percebeu que a menção à
Alston "ligou o alerta", isto é, despertou a atenção do Senador, que imediatamente
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perguntou o que havia sido falado sobre a Alstom"; que o depoente se recorda,
inclusive, de que o Senador pronuncia o nome da empresa com acento na última
sílaba; que o Senador fez perguntas cujas respostas o depoente entende que seriam
óbvias para o Senador, tais como "mas o Baiano operou isso?"; que na visão do
depoente essas perguntas eram para aparentar desconhecimento dos fatos; que, diante
das respostas do depoente, o Senador percebeu que o depoente estava constrangido e
filtrava informações; que o Senador procurou "quebrar o gelo", dizendo coisas como
"pode falar", "você está entre amigos"; que o Senador perguntou se ajuda "estava
chegando", dando a entender que os envios de dinheiro eram periódicos, e não
consistirem em uma única remessa, que fora tudo o que o depoente recebera até
então; que isso levou o depoente a se indagar se Edson Ribeiro estaria embolsando
algum valor; que o Senador prometeu, durante toda a reunião, movimentação política,
recordando-se o depoente de ele ter dito que "Dilma vai agir, não sei se por
filantropia ou porque a água chegou no pescoço"; que o depoente teve a impressão de
que esse comentário era um blefe do Senador; que o depoente tinha a impressão de
que 95% dos comentários sobre movimentação política eram blefes, mas 5% podiam
ser reais; que a impressão do depoente de que nem toda promessa do Senador era
falsa se devia ao fato de que o Senador efetivamente estava envolvido em atos de
corrupção na Petrobras e tinha interesse em evitar que Nestor Cerveró e Fernando
Baiano dissessem o que sabiam à Polícia e ao Ministério Público; que o pai do
depoente, embora envergonhado a princípio, acabou por admitir para o depoente ter
havido corrupção no contexto da aquisição de Pasadena e que, pelo histórico de
envolvimento de Nestor Cerveró e Delcídio Amaral, não havia possibilidade de um
ter praticado ato de corrupção sem a participação do outro; que Nestor Cerveró disse
ao depoente que Delcídio Amaral "levou dinheiro" em Pasadena; que, ainda na
reunião na sala VIP do Aeroporto Santos Dumont, o Senador Delcídio Amaral disse
ao depoente "não faz delação, pensa bem, vocês vão ficar reféns do Ministério
Público, o Paulo Roberto Costa já teve de dar mais de cem depoimentos, eles
distorcem"; que o depoente fez-se de bobo, dando a entender que atenderia ao pedido
do Senador, para não preocupá-lo; que pouco depois da reunião na sala VIP do
Aeroporto Santos Dumont o depoente participou de reunião na seguradora Assuré, no
Rio de Janeiro/RJ, em prédio na Rua Anfilófio de Carvalho, no Centro; que essa
reunião foi marcada por Edson Ribeiro e dela participaram, além do depoente e do
próprio Edson Ribeiro, Felipe Caldeira, Nélio Machado e um ou dois advogados de
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seu escritório, bem como o Senador Delcídio Amaral e seu assessor Diogo; que essa
reunião serviu para tratar de movimentação política para a obtenção de habeas
corpus, havendo sido discutida uma nomeação de Ministro para o STJ que iria
acontecer em breve e mais outra, para o mesmo Tribunal, que aconteceria algum
tempo depois; que uma das nomeações discutidas era de alguém de Natal/RN,
lembrando-se o depoente do sobrenome Navarro; que o tom da conversa era o de que
o nomeado "iria resolver monocraticamente", "foi indicado por não sei quem", "é um
legalista"; que o depoente ressalva que, quando Nelio Machado estava presente, a
conversa era sempre "mais republicana", não se falando de dinheiro, e sim do
funcionamento das instituições judiciárias; que ao final da reunião, já com o clima
mais descontraído, o Senador Delcídio Amaral chamou o depoente e Edson Ribeiro
para um canto e disse, em tom sério, "olha, já está tudo certo, o pessoal de São Paulo
está viajando, mas, quando voltar, vai resolver os seus honorários (dirigindo-se a
Edson Ribeiro) e garantir ajuda para a família (dirigindo-se ao depoente)"; que não
ficou claro para o depoente quem era o "pessoal de São Paulo"; que a reunião ocorreu
na sede dessa seguradora porque o Senador Delcídio Amaral e Edson Ribeiro tinham
relacionamento próximo com o proprietário ou o presidente da empresa, um homem
de feições árabes; que se recorda de que a sala era decorada com muito bibelôs,
havendo um armário inteiro de "corujinhas e cavalinhos"; que o depoente se recorda
de ter havido movimentação para que o Senador Delcídio entrasse no prédio
incógnito, pela garagem, havendo ele chegado ao local cerca de meia hora depois dos
presentes; que o depoente, depois dessa reunião, seguiu articulando-se com Gustavo,
irmão de Fernando Baiano, para que este e seu pai fizessem acordo de colaboração
premiada simultaneamente; que naquela altura o STF denegou, por quatro votos a
zero, habeas corpus Fernando Baiano; que, com isso, Fernando Baiano e Nestor
Cerveró decidiram-se pela colaboração premiada, havendo o depoente comunicado a
Edson Ribeiro que seu pai não mais se faria representar nesse âmbito por Felipe
Caldeira, e sim pela advogada Alessi Brandão; que Edson Ribeiro reagiu dizendo que
iria sair do caso e acrescentando, em tom ameaçador, que o TCU e a Receita Federal
iriam tomar todos os bens da família e que Paulo Roberto Costa estava enfrentando
dificuldades nessa seara; que Edson Ribeiro, não obstante tenha ameaçado sair do
caso, acabou permanecendo; que estava claro, para o depoente, àquela altura, que
Edson Ribeiro fazia "jogo duplo", isto é, defendia os interesses do Senador Delcídio
Amaral no contexto da colaboração premiada que Nestor Cerveró estava preparando-
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se para tentar fazer; que isso ficou claro em ao menos duas situações - na primeira,
Edson Ribeiro solicitou da advogada Alessi Brandão os anexos da colaboração
premiada que estavam sendo preprarados para apresentação ao Ministério Público,
havendo a advogada se recusado a entregá-los a seu colega em razão do sigilo
profissional, e na segunda, Edson Ribeiro solicitou ao depoente que pedisse a
Gustavo que, na colaboração premiada de Fernando Baiano, "protegesse Delcídio" e
"não se falasse no tema dos cartões de crédito"; que naquela altura não estava claro
para o depoente a quem se referia esse segundo pedido, mas que hoje está claro que
se trata de André Esteves, dono do Banco BTG PactuaI; que os pedidos pareceram
absurdos ao depoente; que a PGR só aceitou a de Fernando Baiano e rejeitou a de
Nestor Cerveró, porque as informações eram obsoletas; que a notícia "caiu como uma
bomba"; que, pouco depois da rejeição da PGR, em reunião no escritório dos
advogados Alessi Brandão e Beno Brandão, o segundo diz ao depoente que ele e seu
pai estavam sendo "enrolados", que era pouco provável que lhe fosse concedido
habeas corpus e que sua melhor chance de conseguir um acordo de colaboração
premiada consistia em gravar reuniões que revelassem que o Senador Delcídio
Amaral estava oferecendo dinheiro para que Nestor Cerveró não fizesse acordo dessa
espécie; que, diante disso, o depoente seguiu mantendo interlocução com Edson
Ribeiro, sem dizer a ele que a PGR havia rejeitado o acordo; que o depoente disse a
Edson Ribeiro que a PGR propusera um acordo muito desfavorável; que o depoente
ressalta que já quando a PGR rejeitou o acordo, Edson Ribeiro não visitava seu pai
fazia um tempo razoável, preferindo dedicar-se às articulações políticas; que a
primeira reunião gravada do depoente foi com Edson Ribeiro e Felipe Caldeira, no
Restaurante Astor, no Arpoador, no Rio de Janeiro/RJ, provavelmente em 28/9/2015;
que nessa conversa Edson Ribeiro relatou que o Senador Delcídio Amaral iria ajudar,
que estava em contato com ele e em breve marcariam uma reunião com o depoente;
que a ajuda em questão era financeira e envolvia também a perspectiva de o
congressista interceder junto à seguradora ou ao departamento jurídico da Petrobras
para que Edson Ribeiro recebesse honorários pela seguradora; que o depoente não
queria, de forma nenhuma, ajuda financeira em troca da liberdade de seu pai e que, ~
apesar do nojo que sentia, só prosseguia nessas tratativas porque não havia perdido
inteiramente a esperança em um habeas corpus, e quem havia impetrado os habeas
corpus era Edson Ribeiro; que o depoente pôs-se, então, a esperar a reunião, a qual
acabou por ser marcada para 4/1112015 em Brasília, havendo Edson Ribeiro
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!"essaltado, ao comunicar ao depoente, que "o assunto era dinheiro"; que o depoente
viajou com Edson Ribeiro no mesmo voo, mas não em assentos contíguos, para poder
estar à vontade com os aparelhos de gravação que portava; que, ao desembarcarem,
seguiriam para quarto no hotel Golden Tulip que estaria previamente reservado pelo
assessor Diogo; que não havia quarto reservado, donde o depoente e Edson Ribeiro
foram para o hotel Royal Tulip, contíguo; que o depoente alugou, então, um quarto,
que veio a ser o quarto 5111, sempre na companhia de Edson Ribeiro, e se puseram a
esperar o Senador Delcídio Amaral, que acabou chegando às 14h com o assessor
Diogo, momento em que o depoente estava cochilando e não conseguiu ligar dois dos
quatro gravadores que tinha consigo; que na conversa os presentes discutiram,
inicialmente, perspectivas de fuga de Nestor Cerveró, caso fosse posto em liberdade
por habeas corpus; que o depoente afirma que Nestor Cerveró não está interessado
em fugir, tanto que está desde março em busca de acordo de colaboração premiada,
havendo o depoente deixado o assunto fluir porque precisava deixar qualquer assunto
fluir, a fim de não constranger os presentes; que o Senador Delcídio Aamral
participou desse assunto, chegando a fazer sugestões sobre modelos de aviões que
conseguiriam cruzar o Oceano Atlântico rumo a Espanha, sem reabastecer, dada a
nacionalidade espanhola de Nestor Cerveró; que o depoente se recorda de o Senador
Delcídio Amaral falar no Ministro Fachin, o qual poderia anular o acordo de
colaboraçao premiada de Paulo Roberto Costa; que o Senador passou a fazer
referências a André Esteves, que é "quem entraria com a grana", isto é, que daria
suporte financeiro para família do depoente; que em outras reuniões ficou claro para
o depoente que André Esteves era "o pessoal de São Paulo" a que Delcídio Amaral
fizera referência na sede da seguradora Assuré, no Rio de JaneirolRJ; que o depoente
já estava atento ao nome de André Esteves em razão de o Banco BTG PactuaI
aparecer nos anexos de seu pai; que uma reunião com Edson Ribeiro em Itaipava,
pouco depois da reunião na seguradora Assuré, o depoente comentou notícia de
imprensa de que o Banco BTG PactuaI comprara outro banco no exterior, e Edson
Ribeiro assentiu, ficando claro entre os dois que "o pessoal de São paulo" era uma ~
forma de ser referir a André Esteves; que, diante da notícia, a informação de Delcídio (i
Amaral de que "o pessoal de São Paulo" estava no exterior passava a fazer sentido;
que, quanto a valores, o depoente tinha presente o marco de quatro milhões de reais,
que eram os honorários convencionados com Edson Ribeiro, na premissa de que
quem pagaria era a seguradora da Petrobras, e pagamentos mensais de cinquenta mil
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reais para a família do depoente; que Edson Ribeiro dizia que "cinquenta mil reais
mensais era muito pouco" e que ele pretendia conseguir quantia mais relevante, para
"garantir a família" do depoente; que estava claro para o depoente que, quando Edson
Ribeiro falava em conseguir mais dinheiro, a engrenagem era Delcídio Amaral-André
Esteves; que na reunião gravada em Brasília o Senador Delcídio Amaral introduz
assunto do que chama de "paper" - na verdade referia-se a um rascunho de um anexo
de acordo de colaboração premiada - de Cerveró; que Delcídio Amaral comentou que
se encontrou com André Esteves para fechar o acordo financeiro em favor de Nestor
Cerveró e foi surpreendido por André Esteves, que lhe exibiu o mencionado rascunho
de anexo, com anotações que seriam de Nestor Cerveró; que Delcídio Amaral não
tinha consigo, naquele momento, o paper; que Delcídio Amaral fez entender que
André Esteves estava reticente em participar do acordo, aportando dinheiro, porque
seu nome precisaria ficar preservado, e, se aquele anexo fosse entregue ao Ministério
Público, isso não aconteceria; que o depoente respondeu que havia duas versões dos
anexos, uma completa e outra "editada", esta última sendo a que seria entregue ao
Ministério Público se fosse celebrado acordo de colaboração premiada, a fim de
cumprir o trato com Delcídio Amaral; que o depoente deu a entender a Delcídio
Amaral que a versão "editada" omitiria Alstom e André Esteves; que pareceu ao
depoente Delcídio Amaral acabou por se convencer e disse que marcaria uma nova
reunião, desta vez com André Esteves, para que este pudesse ver "qual era a onda" do
depoente, porque André Esteves teria "essa coisa do contato pessoal", para sentir
confiança; que essa nova reunião seria no Rio ou em São Paulo; que a questão da
confiança ficou comprometida porque em determinado momento da reunião o
assessor Diogo percebeu a presença de um aparelho de gravação dissimulado, do tipo
"chaveiro-espião", dependurado na mochila do depoente; que a reação de Diogo foi
muito denotativa de desconfiança, pois ele se levantou, se aproximou da mochila e
chegou a ficar de costas para os presentes para examinar de perto da mochila; que a
partir daí Diogo postou-se entre a mochila e o Senador e ligou o televisor,
aumentando o volume; que o "chaveiro-espião" não estava gravando, pois o depoente fi,~í\
não teve tempo de acioná-lo; que o depoente fez a gravação com outros dois U
dispositivos, especificamente um iPhone e um gravador de voz; que nas reuniões do
grupo era praxe que os presentes recolhessem telefones celulares, guardando-os em
lugar mais afastado; que esta reunião não foi exceção, havendo os presentes recolhido
seus telefones a um armário; que o depoente, já sabendo disso, providenciou aparelho

9



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

de celular adicional, para poder ser percebido pelos demais ao guardar seu aparelho;
que o depoente percebeu a suspeita do assessor Diogo e guardou a mochila no
armário onde estavam recolhidos os celulares, desculpando-se com os presentes com
o argumento de que dentro da mochila havia um iPad; que depois de algum tempo o
assessor Diogo se sentou; que Delcídio Amaral disse, na reunião, que tinha
conseguido por meio de André Esteves também os anexos de Fernando Baiano,
embora ainda sejam sigilosos até a presente data; que chegaram a discutir algum
conteúdo dos anexos de Fernando Baiano, inclusive a questão do automóvel Evoque;
que o depoente se recorda, a propósito dos anexos de Fernando Baiano, de ter vindo à
tona, em alguma reunião, o assunto dos campos de petróleo na África como tema
relacionado com a blindagem de André Esteves, mas o depoente não lembra
exatamente em qual reunião isso ocorreu; que se recorda de que Delcídio Amaral
tangenciou, na conversa, o nome de outros Ministros do STF, inclusive os de Teori e
Gilmar Mendes; que no final da reunião Edson Ribeiro ainda "fez um lobbyzinho",
pedindo a Delcídio Amaral que intercedesse no IPHAN em favor de hotel de amiga
sua; que, na circunstância familiar do depoente, com o pai preso, pareceu de grossa
falta de sensibilidade de Edson Ribeiro introduzir esse tipo de assunto; que a reunião
que seria realizada foi de fato realizada na data de hoje pela manhã no escritório de
Edson Ribeiro no rio de Janeiro/RJ; que Edson Ribeiro avisou o depoente, pelo
aplicativo de troca de mensagens "Telegram", da reunião, mas o depoente aviou
pretexto para não comparecer; que não sabe se André Esteves esteve na reunião, mas
Edson Ribeiro indicou, em determinada mensagem, que "ele" estará presente; que,
como o objetivo dessa reunião era que o depoente se encontrasse com André Esteves,
era provável que "ele" fosse André Esteves; que Edson Ribeiro enviou para o
depoente hoje, no horário em que a reunião estava marcada (9hllm), a imagem do
"paper" a que se referiu Delcídio Amaral, oportunidade em que o depoente
reconheceu, em uma das imagens, a letra de Nestor Cerveró; que a reunião estava
marcada para as 8h30m; que isso constitui indicativo adicional de que André Esteves,
que era quem tinha o "paper", esteve presente à reunião; que esse ''paper'' nunca
deixou a cela onde se encontra recolhido Nestor Cerveró depois de entregue a ele
pela advogada Alessi Brandão; que o depoente não quis comparecer à reunião porque
passou a ter medo das pessoas que lá estariam, tanto em face da desconfiança do
assessor Diogo quanto do poder que elas têm, haja vista, inclusive, terem obtido
documento que se encontrava no interior da carceragem da Polícia Federal; que
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gostaria de pedir desculpas em nome de seu pai aos cidadãos brasileiros; que seu pai
também quer a melhoria do País e, embora falível, como humano que é, quer ajudar
enfrentar as mazelas nacionais. Eu, Marcello Paranhos de Oliveira Miller, Procurador
da República, lavrei o presente termo, que vai por mim e pelos demais assinado.

Depoente:

Advogado:

Membro do MPU:

-é

/':;Membro do MPU:~-~--- --
---
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