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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Gcral da Republica 

TERMO DE COLABORA<;:ÂO N° 06 
DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ 

As 16h14min do 12 de fevereiro de 2016, na sede d0 Ministerio 
Publico Militar - Procuradoria-Geral de Justir;a Millar - Setor de 

I 

Embaixadas Norte, lote 43, Brasilia (DF), CEP 70800-400, 
presentes o Procurador da Republica Marcell0 Paranhos de 
Oliveira Miller, a Procuradora da Republita Anna Carolina 
Resende Maia, o Promotor de Justir;a Sergio Bruno Cabral 
Fernandes e o Procurador Regional da Republica Silvio Roberto 
Oliveira de Amorim Junior, integrantes do Grupo de Trabalho 
instituido pela Procurador-Geral da Republica atraves da Portari a 
PGRlMPU n° 3, de 19/01/2015, bem corn o o Delegado da Policia 
Federal Thiago Machado Delabary, foi realizada, observando-se 
todas as cautelas de sigilo e prescrir;5es da Lei 12.850/2013, na 
presenr;a dos advogados Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB 
PR 27865. Adriano Sergio Nunes Bretas, OAB PR 38524 eMaria 
Francisca Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507, a oitiva do 
colaborador DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, brasileiro, 
casado, natural de CorumbâlMS, filho de Miguel Gomez e 
Rosely do Amaral Gomez, nascido em 08/02/1955, profissao 
Senador da Republica, RG n° 4690013, CPF n° 01127982842, o 
qual declarou: QUE renuncia, na presenr;a de seus defensores, ao 
direito ao silencio, 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 
estao cientes do registro audiovisual do presente ato de 
colaborar;ao em midia digital, alem do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), nos termos do §13° do art. 4° da 
Lei n° 12.850/2013, os quais serao, ao final do ato, custodiados 
pelos representantes do Ministerio Public o ora presentes, que 
ficarao responsaveis pela guarda, cust6dia e preservar;ao do sigilo 
d info' ar;5es, a serem ulteriormente apresentados ao Suprem o 

. un ederal. Indagado em relar;ao aos fatos tratados no 
JiD., lJ'vtWl/'VV\lV'/. ex - PAGAMENTOS A FAMiLIA CERVERO - afii 
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O seguinte: QUE em janeiro de 2015, o depoente receleu e-mail 
de BERNARDO CERVER6, por meio do qual soliclava contato 
corn a familia CERVER6 ou corn o Adv~do EDSON 
RIBEIRO; QUE, na semana seguinte, o ~7Poente contatou 
EDSON RIBEIRO, momente a partir do qual)'oram transmitidas 
as dificuldades que a familia CERVE1;O enfrentava para 
pagamento de honorârios advocaticios; (QUE a familia tinha, 
aquela altura, forte convio;ăo quanto a;.p-ossibilidade de soltura 
de NESTOR CERVER6; QUE os pagamentos peles servic;os de 
EDSON RIBEIRO eram, apenas, parcialmente realizados pela 
PETROBRAS, de moda que isto preocupava a familia, que se via 
sem condic;6es de efetuar o pagamento do que restava; QUE a 
famîlia, entăo, inicialmente solicitou intervenc;ăo do depoente 
junto a PETROBRAS; QUE o depoente, em seguida, conversou 
corn BENDINE e corn um assessor de sobrenome TOLEDO; 
QUE, a partir dai, foram pagas duas faturas, de aproximadamente 
R$ 600 mii e R$ 147 mil reais; QUE ainda havia outras faturas a 
pagar, as quais tiveram sua quitac;ăo suspensa, ate que a 
companhia avaliasse se os respectivos pagamentos eram devidos; 
QUE a famîlia do depoente sempre manteve excelente contato 
corn a familia CERVER6 e, tambem por isso, esta fez chegar ao 
conhecimento do depoente a existencia de dificuldades 
financeiras as mais diversas; QUE o depoente, entăo, disse que 
năo poderia ajudar financeiramente os familiares de NESTOR 
CERVER6, jâ que acabara de sair de uma campanha eleitoral e 
tam bem possuia dividas as mais variadas; QUE, a medida em que 
o tempo passava, as mensagens provenientes da famîlia 
CERVER6 passaram a ser menos sutis e mais graves, no sentido 
de que uma delac;ăo de NESTOR CERVER6 poderia acontecer; 
QUE, neste fnterim, o depoente manteve diâlogo corn o ex
presidente LULA na sede do INSTITUTO LULA, provavelmente 
em meados de maia de 2015; QUE, naquela ocasiăo, LULA 
manifestou grande preocupac;ăo corn a situac;ăo de lOSE 
CARLOS BUMLAI em relac;ăo as investigac;6es do Caso Lava 
lata; QUE LULA expressou que JOSE CARLOS BUMLAI 
poderia ser preso em razăo das colaborac;6es premiadas que r 
estavam vindo a tona, particularmente de FERNANDO BAIANO ! d' NESTOR CERVER6 , gu,. pm mn" di,"o. J, 
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CARLOS BUMLAI precisava ser ajudado; 9tJE 
certamente chamou o depoente para tai diaJogo porgue sa· ia gue 
este era ligado a NESTOR CERVERO, alem <)( ser do mesmo 
Estado da ţamilia BUMLAl e gue, portanto, arajudar as familias 
CERVERO e BUMLAl, estaria contribuind0 para salvaguarda
las e a ele pr6prio, LULA; QUE o depoentl, entao, afirmou gue 
possuia afinidade corn MAURfcIO ;liMLAl, de modo gue 
buscaria conversar corn este ultima; QUE o depoente, em 
seguida, chamou MAURIClO BUMLAl em um domingo do mes 
de maio, momento em gue transmitiu o recado e as preocupa<;oes 
de LULA; QUE durante esta conversa, o depoente disse a 
MAURICIO BUMLAl sobre a situa<;ao financeira da familia de 
NESTOR CERVERO; QUE o depoente pode dizer gue o pedido 
de LULA para auxiliar lOSE CARLOS BUMLAl, no contexto 
de "segurar" as dela<;oes de NESTOR CERVERO, certamente 
visaria o silencio deste ultimo e o custeio financeiro de sua 
respectiva familia, fato gue era de interes se de LULA; QUE o 
depoente considera, entao, gue havia uma "chantagem explicita", 
realizada inicialmente sobre o depoente e, em seguida, sobre a 
familia BUMLAl, por meio da gual deveria ser prestada ajuda 
financeira il familia CERVERO, para viabilizar o silencio de 
NESTOR CERVERO e, assim, favorecer nao apenas JOSE 
CARLOS BUMLAl, coma tambem o pr6prio LULA; QUE o 
depoente considera gue havia chantagem contra si diante de 
eventuais colabora<;oes premiadas de NESTOR CERVERO e de 
FERNANDO BAlANO, as guais poderiam indic ar o nome do 
depoente em guestoes ilicitas; QUE o depoente, entao, temia ser 
incluido nas investiga<;oes do Caso Lava lata a partir de tais 
dela<;oes, especificamente porgue soube gue FERNANDO 
BAlAN O havia falado sobre possivel envolvimento indevido na 
aguisi<;ao das sondas PETROBRAS 10000 e VlTORlA 10000; 
QUE o depoente pode dizer, entao, gue, inicialmente, o motivo 
fundamental para sua interven<;ao na engrenagem voltada ao 
embara<;o da dela<;ao de NESTOR CERVERO consistia em evitar 
gue viessem il tona fatos supostamente ilicitos corn o 
envolvimento do pr6prio depoente, alem de lOSE CARLOS 
BUMLAl e de LULA; QUE soube isso diante de conversa~ 

antidas corn o Advogado EDSON RIBEIRO e C\ 
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MAURICIO BUMLAI; QUE houve concordâlcia de 
MAURICIO BUMLAI quanto aos pagamentos so~c1tados pela 
familia CERVER6, ten do o primeiro ocorrido no Gha 22/5/2015, 
no valor de R$ 50 mii reais; QUE sabe o depoejle que EDSON 
RIBEIRO ,repassou este primeiro valor pag5l a BERNARDO 
CERVERO; QUE outros quatro pagament0s, de igual valor, 
foram realizados nos dias 12/6, 3 ou 4/~7/8 e 25/9 de 2015; 
QUE o depoente afirma, corn certe~a, que tais pagamentos 
ocorreram nessas datas porque o assessor DIOGO FERREIRA 
nunca viajava a Sao Paulo e, no entanto, dito assessor esteve 
naquela cidade, exatamente, em tais dias; QUE o primeiro 
pagamento ocorreu pelas maos do praprio depoente para o 
Advogado EDSON RIBEIRO; QUE os outros quatro foram 
entregues por DIOGO FERREIRA, sendo que tres deles para 
EDSON RIBEIRO e um para BERNARDO CERVER6; QUE os 
pagamentos realizados em Sao Paulo foram realizados em hotel 
praximo ao Aeroporto de Congonhas; QUE MAURICIO 
BUMLAI entregava o dinheiro em especie para DIOGO 
FERREIRA quando ambos embarcavam em automavel do 
primeiro no caminho para o citado hotel; QUE DIOGO 
FERREIRA, por sua vez, repassava os respectivos valores aos ja 
mencionados EDSON RIBEIRO e BERNARDO CERVER6; 
QUE, portanto, foi entregue a familia de NESTOR CERVER6 o 
valor de R$ 250 mii reais; QUE o depoente avisou tanto a 
EDSON RIBEIRO quanto a BERNARDO CERVER6 que os 
pagamentos partiam da familia BUMLAI, corn a concordância da 
familia BUMLAI; QUE, contemporaneamente ao ultimo 
pagamento, ocorrido em 25/9, a Revista Epoca veiculou noticia 
dando conta da colabora<;ao premiada de NESTOR CERVER6, o 
que confirmou as suspeitas de MAURICIO BUMLAI no sentido 
de que lOSE CARLOS BUMLAI fora citado nos anexos 
elaborados por NESTOR CERVER6; QUE a publica<;ao da 
Revista Epoca precipitou a cessa<;ao dos pagamentos realizados 
por MAURICIO BUMLAI a familia CERVER6; QUE o 
depoente, durante conversas mantidas corn MAURICIO 
BUMLAI em Campo Grande/MS, pressentira os temores deste 
ultimo e a co~sequente vontade de fazer cessar ditos pagamento~ 

UE MAURICIO BUMLAI disse, inclusive, que iria "parar ~ 
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pagar porque o pessoal esta enganando a ge~t{,'; 'UE, 
paralelamente, por volta de)unho de 2015, viajouja Sao Paulo 
para conversar corn ANDRE ESTEVES a respeito de tais fatos; 
QUE esclarece o depoente que passou a dialogir regularmente 
corn ANDRE ESTEVES a partir de quahdo assumiu a 
Presidencia da Comissao de Assuntos Econâm(cos do Senado, no 
inicio de 2015; QUE, no entanto, conhece A~mRE ESTEVES ha 
uns 8 (oito) ou 10 (dez) anos; QUE, entao, sempre que ia a Sao 
Paulo, conversava corn ANDRE ESTEVES no escrit6rio deste 
ultimo, ocasioes em que entrava pela garagem ou pela entrada 
principal; QUE o objeto de tais conversas girava em tomo das 
grandes questoes e problemas politicos e econâmicos do Brasil; 
QUE ANDRE ESTEVES tambem visitou o depoente no gabinete 
deste ultimo no Senado; QUE o depoente mantinha conversas 
semelhantes corn outros banqueiros, muito embora deva ser 
esclarecido que ANDRE ESTEVES sempre foi mais acessivel 
para dialogar; QUE um dos temas tratados entre ambos foi sobre 
a SETE BRASIL, considerado "periferico" pelo depoente diante 
dos outros que os dois conversavam; QUE ANDRE ESTEVES, 
corn a Presidencia de DILMA ROUSSEFF, perdeu interlocu<;:ao 
junto ao Govemo Federal, a qual antes era feita por meio de 
ANTONIO PALOCCI; QUE, a partir de entao, coma Lider do 
Govemo, o depoente passou a exercer esse papel de interlocutor; 
QUE o depoente passou a ser Lider do Govemo em abril de 
2015; QUE no mesmo dia 22/5/2015, data em que o depoente 
efetuou o primeiro pagamento a EDSON RIBEIRO, tambem 
visitou ANDRE ESTEVES sem, no entanto, mencionar naquele 
momento a possivel ajuda financeira il familia CERVERO; QUE, 
ao longo das conversas mantidas corn ANDRE ESTEVES, este 
manifestou preocupa<;:ao quanto a temas ligados il Lava lata e 
que lhe diziam respeito, nomeadamente sobre o 
embandeiramento de postos de combustiveis havido no Estado de 
Sao Paulo, quando NESTOR CERVERO ainda era Diretor na BR 
DISTRIBUIDORA; QUE ANDRE ESTEVES tambem 
expressava preocupa<;:ao sobre os neg6cios que mantinha na 
Africa, o que ficou refor<;:ado quando o ex-presidente LULA, em 

tra conversa mantida corn o depoente, disse que a real 
Il eocupa<;:ao de ANDRE ESTEVES residia nos neg6cios '(l~ 
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Africa; QUE durante as avalia~oes que ANDRE ESTE~S fazia 
sobre as investiga~oes da Lava lato e ao longo de enc ntro 
mantido em setembro de 2015, o depoente incluiulo tema das 
dificuldades financeiras da familia CERVERO e q/e um valor a 
ser destinado poderia se situar na ordem de R$I1,5 milhao de 
reais; QUE ANDRE ESTEVES, em principio/disse que tinh? 
interes se nos pagamentos para o custeio daiamflia CERVERO 
em pagar os honorarios advocaticios; QUE ANDRE ESTEVES 
tambem sinalizou a realiza~ao de outra reuniao, para discutir de 
forma mais detalhada esse assunto; QUE o depoente nao marcou 
taI reuniao de imediato; QUE o depoente informou it famflia 
CERVERO e a EDSON RIBEIRO que estava em tratativas corn 
ANDRE ESTEVES para que este prosseguisse corn os 
pagamentos; QUE o depoente contau corn a concordância de 
ANDRE ESTEVES para prestar tais informa~oes it familia 
CERVERO; QUE ANDRE ESTEVES, em seguida, manteve 
cantato corn o depoente em outra reuniao, na sede do BTG em 
Sao Paulo, para dizer que seria melhor "segurar, por enquanto", o 
andamento do tema sem, no entanto, fechar as portas para o 
prosseguimento das tratativas relativas aos pagamentos it familia 
CERVERO; QUE o depoente, entao, colocou a famflia 
CERVERO e o Advogado EDSON RIBEIRO em compasso de 
espero, ten do sido este, precisamente, o momento em que foi 
gravado por BERNARDO CERVERO; QUE se recorda o 
depoente que conversou corn EDSON RIBEIRO a respeito da 
perspectiva de ser simulado contrato de consultoria entre o BTG 
e o escrit6rio de advocacia daquele primeiro, para dissimular os 
pagamentos it familia CERVERO; QUE EDSON RIBEIRO 
passou a trabalhar na concep~ao dessa simula~ao depois de ter 
sido avisado pelo depoente de que este mantinha tratativas corn 
ANDRE ESTEVES para a continua~ao dos pagamentos it familia 
CERVERO; QUE este ultimo assunto, no entanto, nao chegou a 
ser tratado pelo depoente corn ANDRE ESTEVES; QUE, em 
rela~ao a exercer influencia em Ministros do Supremo Tribunal 
Federal para favorecer, de algum modo, a situa~ao juridica de 
NESTOR CERVERO, o depoente esclarece que expressou uma 
bas6fia; QUE o depoente rememora haver canversad 

nicamente, corn o Ministro lase Dias Toffoli sobre quest o 
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relativa ao Tribunal Superior Eleitoral e dando cont/de uestao 
do Estado do Mata Grosso do Sul. Nada mais javendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado l presente termo 
as 18h27min, que, lida e achado conforme, vai por todos 
assinado. 

COLABORADOR 

DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ 

ADVOGADOS 

Luis Gustavo Rodrigues Flores, OAB PR 27865 

Maria Franci a Sofia Nedeff Santos, OAB PR 77507 

Adriana r ia Nunes Bretas, OAB PR 38524 
r 

MEMBROS DO MINISTERlO PUBLIC O 

Marcell_=, r 

~o Cabral Femandes 
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