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 DESPACHO DE INDICIAMENTO  

 

A POLÍCIA FEDERAL, por meio do Delegado de Polícia in fine assinado, com 

fundamento no art. 2º, §6º da Lei nº 12.830 e no art. 6º do Código de 

Processo Penal, vem, por meio deste despacho, proceder ao INDICIAMENTO 

dos investigados I) NESTOR CUNAT CERVERO, II) PATRÍCIA ANNE CUNAT 

CERVERÓ E III) FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, com base nos 

fundamentos de fato e de direito abaixo.  

 

I - DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Do Objeto da Investigação. Instaurou-se o inquérito Policial nº 722/2015 a fim 

de apurar as circunstâncias do pagamento, no dia 27 de julho de 2012, no valor de R$ 220.00,00 

(duzentos e vinte mil reais) em espécie, para fins de aquisição do veículo LR Evoque Dynamic 

5D, supostamente por Patrícia Anne Cunat Cerveró (CPF 330.647.417-72), esposa de Nestor 

Cunat Cerveró (CPF 371.381.207-10), o qual é alvo de diversas investigações pela Polícia Federal. 

 

Das Investigações. A aquisição do veículo, em tese realizada por Patrícia Anne 

Cunat Cerveró, está materializada na nota fiscal emitida pela concessionária Auto Star Comercial 

Importadora LTDA, no valor de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais), às fls. 23 (Evento 1), 

no dia 27 de julho de 2012. Para melhor visualização, segue o documento fiscal referido: 
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Consta, ainda, à fl. 22 (Evento 1), a Proposta de Venda do Veículo, com data de 

27 de julho de 2012, indicando, além do valor de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais), a 

realização do pagamento de um sinal no valor de R$ 17.000 (dezessete mil reais), o que daria, 

ao final, um montante de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Senão, vejamos:  
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As investigações partem da ocorrência de um depósito bancário em espécie de 

quantia de R$ 220.00,00 (duzentos e vinte mil reais) na conta bancária da AutoStar Comercial 

Importadora LTDA (CNPJ 068.976.091/0001-39), nº 0111862-5, agência 3380 - EMPRESAS 

BERRINI, URB. SÃO PAULO, SP, tendo como responsável pela operação de depósito a própria 

concessionária, a qual, no momento em que efetuou o deposito junto a agência bancária, indicou 

como depositante a pessoa de nome Patrícia Anne Cunat Cerveró. 

 

Ora, a comunicação feita pela agência bancária do Bradesco ao COAF dando 

conhecimento ao órgão de controle da efetivação de depósito em espécie de valor superior R$ 

100.000,00 (cem mil reais), traz à baila essa informação. É o que se observa à fl. 12 (Evento 01): 
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Conforme se observa, informou-se que a AutoStar Comercial Importadora LTDA 

assumiu a qualidade de responsável pelo depósito bancário, ou seja, foi a própria concessionária 

quem se incumbiu de levar os valores ao banco para o depósito em sua conta. 

 

De outro lado, imputou-se à Patrícia Anne Cunat Cerveró a condição de 

depositante, o que significa que ela foi tida como a titular dos valores depositados, conforme 

informou a própria concessionária no momento em que realizou o depósito. 

 

As informações prestadas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras) são corroboradas pelas declarações prestadas por Edson Souza Reis, funcionário à 

época da agência do Bradesco, conforme termo acostado às fls. 130/131 (Evento 17). 

 

Em síntese, o declarante afirmou que os valores em espécie eram levados por 

funcionários da própria concessionária Autostar até a agência bancária do Bradesco, sendo 

procedido ao depósito na conta bancária da empresa com a identificação do depositante pela 

própria Autostar, independente da presença do depositante na agência bancária. 

 

Para uma melhor análise, segue trecho das declarações de Edson Souza Reis: 

 

 

 

Cumpre, assim, identificar quem foram as pessoas responsáveis pela entrega de 

R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em espécie na concessionária AutoStar, no dia 
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27/07/12, a fim de viabilizar a aquisição do veículo e dissimular a origem ilícita dos valores, uma 

vez que o caminho do dinheiro entre a concessionária e a agência bancária já está consolidada. 

 

Quanto à Patrícia Anne Cunat Cerveró, torna-se impossível sua presença no  

local para a entrega do montante pecuniário, uma vez que, conforme fl. 99 e certidão de fl. 111 

verso (Evento 16), encontrava-se, no período de 08/07/12 a 13/09/2012, período que 

compreende a data dos fatos, em viagem internacional. Senão, vejamos as informações: 

 

 

 

Nestor Cunat Cerveró, em Termo de Declarações, às fls. 93/94 (Evento 16), 

afirma que o pagamento em espécie na sede da empresa AutoStar foi realizado por seu filho, 

Bernardo Cunat Cerveró, o qual deslocou-se do Rio de Janeiro até São Paulo para a entrega. 

 

Bernardo Cunat Cerveró, em Termo de Declarações às fls. 113/114 (Evento 16), 

confirma a versão dos fatos fornecidas por seu genitor. De acordo com seu relato, a pedido do 

seu pai, deslocou-se do Rio de Janeiro até a concessionária AutoStar para a entrega do dinheiro. 

 

A fim de proporcionar uma melhor análise, segue trecho de suas declarações: 
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O Delegado de Polícia, em Representação de Medida Cautelar de Afastamento 

de Sigilo dos Dados Telefônicos (E-PROC nº 5025896-35.2015.4.04.7000), obteve decisão de 

afastamento do sigilo dos dados e localização de ERBs, dentre outros, do número telefônico (21) 

999139-9449, utilizado por Bernardo Cunat Cerveró no período que, em tese, praticou o ato. 

 

Os extratos de ligação e da utilização de ERBs do referido número telefônico 

estão localizados no Evento 52 no E-PROC da medida cautelar. Para fins de melhor organizar as 

informações, os endereços das Estações Rádio Base utilizadas serão explicitados abaixo. 

 

No dia 25 de julho de 2012, identificou-se a utilização, em 4 (quatro) momentos 

do dia, da Estação Rádio Base com endereço na Rua do Catete, nº 310, Catete, Rio de Janeiro/RJ. 
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No dia 26 de julho de 2012, identificou-se a utilização, em 2 (dois) momentos 

do dia, da Estação Rádio Base com endereço na Rua do Catete, nº 310, Catete, Rio de Janeiro/RJ.



 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO 

 

9 
 

 

 

Por fim, no dia 27 de julho de 2012, data em que houve o depósito bancário da 

quantia supostamente transportada por Bernardo Cunat Cerveró pela AutoStar na agência 

Bradesco, identificou-se a utilização, em 7 (sete) momentos do dia, quais sejam: 
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a) 5 (cinco) utilizações da Estação Rádio Base com endereço na Rua do Catete, nº 310, Catete, 

Rio de Janeiro/RJ 
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b) 2 (duas) utilizações da Estação Rádio Base com endereço na Rua São Clemente, nº 428, 

Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 

 

 

 

Importante salientar que um deslocamento de carro entre Rio de Janeiro/São 

Paulo, ida e retorno, como alegou Bernardo Cunat Cerveró, demoraria cerca de 12 (doze) horas, 

caso não houvesse qualquer interrupção no trajeto.  Em todos os pontos de ERB identificados, 

o usuário se encontrava na cidade do Rio de Janeiro, sendo impossível no lapso temporal entre 

os pontos identificados que o usuário pudesse ter se deslocado à São Paulo e logo retornado. 

 

Portanto, é possível afirmar que, nos dias 25, 26 e 27 de julho do ano de 2012, 

Bernardo Cunat Cerveró não se deslocou para a cidade de São Paulo, conforme alegou em seu 

termo de Declarações, não se sustentando a tese de que fizera o transporte do dinheiro. 
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Nota-se, pois, que os valores em referência não foram transportados até a 

concessionária AutoStar por nenhuma das pessoas do núcleo familiar de Nestor Cunat Cerveró, 

sendo desconstruída, inclusive, por meio de análise dos dados do afastamento de sigilo 

telefônico, a própria versão apresentada pelo investigado no curso do Inquérito Policial. 

 

De mais a mais, de acordo com o Laudo Pericial nº 1406/2015, constante às fls. 

151/156 (Evento 19), não foi identificada movimentação bancária que sustentasse a retirada do 

patrimônio de montante dessa natureza. Além disso, não se identificaram transações bancárias 

que legitimassem a origem, conforme informado em IRPF, da suposta manutenção de valores 

em espécie nos anos de 2009 e 2010. Portanto, o montante pecuniário utilizado na aquisição do 

veículo não encontrou reflexo nos dados patrimoniais do investigado. 

 

Conforme apurado nestes autos, estes valores tiveram como origem Fernando 

Antônio Falcão Soares, existindo prova oral e documental suficiente para construir o liame 

subjetivo deste investigado com os valores utilizados para a aquisição do veículo automotor. 

 

Camila da Costa Barral, vendedora da Autostar, em Termo de Declarações à fl. 

56 (Evento 07), confirma que as tratativas da aquisição do veículo foram realizadas com 

Fernando Antônio Falcão Soares, inclusive, tendo ele fornecido os documentos pessoais de 

Patrícia Anne Cunat Cerveró para a confecção da nota fiscal e documentos congêneres. 

 

Segue trecho das declarações de Camila da Costa Barral no curso do Inquérito 

Policial: 

 

 

 

 

 



 

POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

DRCOR – Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado 
Grupo de Trabalho Operação LAVAJATO 

 

13 
 

 

 

 

Os próprios dados colocados na nota fiscal e na proposta de venda, cujas 

imagens já se encontram neste despacho de indiciamento, demonstram a participação de 

Fernando Antônio Falcão Soares na aquisição do bem, já que inseriu nestes documentos 

informações de contato de telefone e e-mail pertencentes a ele e a empresa de sua titularidade. 

 

O número telefônico (21) 9521-7256, conforme dados cadastrais ora juntados, 

pertence a Hawk Eyes Administração de Bens, empresa pertencente a Fernando Antônio Falcão 

Soares desde o ano de 2008. Da mesma forma, ocorre com o e-mail 

fsoares@hawkeyespar.com.br, o qual também foi colocado em documento de compra do bem. 

 

Por fim, Fernando Antônio Falcão Soares, em Termo de Declarações colhido no 

âmbito do seu acordo de Colaboração Premiada, acostado às fls. 229/233, ora carregado neste 

evento, afirmou que atuou na intermediação dos valores, utilizando-se de pessoa de nome 

Diego Candolo para a entrega da quantia pecuniária na concessionária AutoStar.  Esta última 

pessoa será objeto de apurações futuras, não sendo contemplado neste indiciamento. 

 

Embora o colaborador tenha afirmado que o investigado Nestor Cunat 

Cerveró tenha lhe pagado algum tempo depois e pessoalmente o valor de R$ 

220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), não se observam circunstâncias objetivas que 

indiquem ou corroborem tal fato. Ao contrário, Bernardo Cunat Cerveró faltou com a 

verdade quanto a elemento essencial a sua conduta, tornando ainda mais inverossímil 

qualquer explicação que se pretenda oferecer a fim de conferir contornos de licitude. 
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Ademais, as declarações de BERNARDO CERVERO acabam por comprometer a sua 

própria genitora. A partir do fato de que uma inverdade (o comparecimento dele à cidade de São Paulo 

para a entrega do dinheiro a Autostar) teve de ser montada, presume-se que tivesse plena ciência de que 

algo estaria errado com a aquisição do bem. Assim, se ele próprio tinha conhecimento de que se tratava 

de vantagem ilícita em favor de seu pai, certamente a sua genitora, PATRICIA CERVERO, em nome de 

quem fora registrado o veículo, já tinha conhecimento dos fatos desde o momento da negociação. 

 
 

Ao que se observa, o colaborador procedeu a entrega de vantagem indevida a Nestor 

Cunat Cerveró, o qual era, na época dos fatos, Diretor Financeiro da BR. 

 

Ao que se observa, o colaborador dissimulou o recebimento de vantagem 

indevida de Nestor Cunat Cerveró, o qual era, na época dos fatos, Diretor Financeiro da BR 

DISTRIBUIDORA (Importante ressaltar que anteriormente o investigado exercera a função de 

Diretor Internacional da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras), recebendo valores e 

posteriormente os incorporando ao mercado lícito por meio da aquisição de um bem.  

 

Tem-se, pois, ao final das apurações, um quadro fático em que o beneficiário 

real da vantagem indevida em virtude das funções públicas exercidas foi o investigado NESTOR 

CUNAT CERVERÓ, tendo os investigados, FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES E PATRÍCIA 

ANNE CUNAT CERVERÓ, assumido, com suas condutas, a condição de co-autores tanto do delito 

de corrupção passiva (Art. 317 do Código Penal) quanto do crime de lavagem de dinheiro (Art. 

1º da Lei nº 9.613/98), ambos em concurso formal impróprio, conforme Art. 70, caput, do CP. 

 

Aplica-se, para a configuração da responsabilidade penal, a teoria do domínio 

funcional do fato. Segundo esta vertente teórica, de ampla guarida no Supremo Tribunal Federal 

(STF), assumem a qualidade de coautor os indivíduos que, apesar de não praticarem 

diretamente o verbo-núcleo do tipo penal, executam condutas que se mostram imprescindíveis, 

dentro de um quadro de divisão de tarefas, tendo domínio e autonomia sobre suas funções. 
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No caso em comento, apesar de não terem assumido a condição de funcionários 

públicos da BR Distribuidora ou Petrobras, PATRÍCIA ANNE CUNAT CERVERÓ e FERNANDO 

ANTÔNIO FALCÃO SOARES, também devem ser considerados co-autores do delito previsto no 

art. 317, caput, do Código Penal, uma vez que seus atos foram imprescindíveis para a 

consumação delitiva, tendo cada um deles domínio e autonomia sobre suas condutas. 

 

PATRÍCIA ANNE CUNAT CERVERÓ figurou, de modo consciente e deliberado, 

como adquirente fictício do veículo, emprestando seu nome para que figurasse na nota fiscal, 

na proposta de venda e no registro bancário como depositante do valor de compra e, com isso, 

viabilizando o recebimento da vantagem indevida pelo seu real beneficiário, NESTOR CERVERO. 

 

  FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, por sua vez, realizou todas as 

tratativas para a aquisição do veículo perante a concessionária Autostar Comercial e 

Importadora LTDA. Além de disponibilizar o montante de R$ 220.000 (duzentos e vinte mil reis) 

para a aquisição do veículo, o qual fora depositado em nome de PATRÍCIA ANNE CUNAT 

CERVERÓ, também providenciou para que os documentos relativos à aquisição do veículo 

fossem confeccionados em nome dela. Tal conduta, da mesma forma, foi imprescindível para o 

recebimento da vantagem indevida por seu beneficiário real, o investigado NESTOR CERVERO. 

 

Os indiciados, com a mesma conduta, em concurso formal impróprio, também 

praticaram o delito de lavagem de dinheiro, já que o meio empregado para receber vantagem 

indevida, aquisição do veículo em nome da esposa com dinheiro cuja origem apresenta fortes 

indícios de ilicitude, transformando-o em bem de origem aparentemente lícita, violou bem 

jurídico distinto, violando normas da Lei nº 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro). 

 

Conforme entendimento sufragado na AP 470 pelo Supremo Tribunal Federal, é 

amplamente possível a caracterização do concurso formal impróprio entre os delitos de  

lavagem de dinheiro e corrupção passiva, nas hipóteses em que o dinheiro foi recebido por 

intermediários, como é o caso apresentado nos autos do presente inquérito policial, ou nos 
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casos em que se identifica uma engenharia financeira anterior para ocultar a origem dos bens. 

 

Os indícios de existência de infração penal antecedente podem ser encontrados, 

dentre outros, nos autos do processo criminal nº 5083838-59.2014.404.7000 em que foram 

denunciados NESTOR CERVERO e FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, tendo ocorrido 

manifesta existência de produto ou proveito do crime das infrações penais praticados. 

 

Naqueles autos, Nestor Cerveró, na condição de Diretor Internacional da 

Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, cargo ocupado entre 20/03/2003 a 07/03/2008, teria 

recebido vantagem indevida de milhões de dólares para favorecer a contratação, em 

14/06/2006 e em 09/02/2007, da empresa Samsung Heavy Industries CO para fornecimento de 

navios sondas de perfuração de águas profundas. Fernando Antônio Falcão Soares teria atuado 

como intermediador de propina também nesse período, assim como fez no caso em análise. 

 

Sendo assim, o indiciamento dos ora investigados é medida que se impõe, uma 

vez que está presente a materialidade e os indícios de autoria delitivas exigidos para o ato. 

 

II - DO INDICIAMENTO 

 

Ante o exposto, diante da presença de materialidade e indícios de autoria, 

determino o INDICIAMENTO de:  

 

I - NESTOR CUNAT CERVERO – pela prática do delito de corrupção passiva, 

previsto no art. 317, caput, do Código Penal e pela prática do delito de lavagem de dinheiro, 

previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, em concurso formal impróprio, art. 70 do CP. 

 

II - PATRÍCIA ANNE CUNAT CERVERÓ - pela prática do delito de corrupção 

passiva, previsto no art. 317, caput, do Código Penal e pela prática do delito de lavagem de 

dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, em concurso formal impróprio, nos 
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termos do art. 70 do CP. 

 

III - FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES - pela prática do delito de corrupção 

passiva, previsto no art. 317, caput, do Código Penal e pela prática do delito de lavagem de 

dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, em concurso formal impróprio, nos 

termos do art. 70 do CP. 

 

Em virtude do indiciamento, determino as seguintes diligências: 

 

a) tendo em vista que NESTOR CUNAT CERVERO e FERNANDO ANTÔNIO 

FALCÃO SOARES já foram ouvidos no curso deste Inquérito, proceda-se ao indiciamento 

indireto, confeccionando as peças pertinentes.  

Na oportunidade, intimem-se os advogados dos indiciados para fins de ciência 

do ato de indiciamento. 

 

b) expeça-se carta precatória para a Delegacia/Superintendência com 

circunscrição no local de domicílio de PATRÍCIA ANNE CUNAT CERVERO, encaminhando-se via 

e-mail e confirmando o recebimento pelo telefone, a fim de que seja ouvida em Auto de 

Qualificação e Interrogatório, conforme minuta em anexo, além de serem confeccionados o 

Boletim de Vida Pregressa e o Boletim de Identificação Criminal. (anexar o presente despacho) 

 

c) atendidos os comandos “a” e “b”, expeça-se memorando ao GID para 

fornecimento de Folha de Antecedentes Criminais dos indiciados. 

Curitiba/PR, 16 de dezembro de 2015 

(E-PROC) 

Duílio Mocelin Cardoso 

Delegado de Polícia Federal 


