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AO(s) 02 dia(s) do mês de junho de 2016, nesta Superintendência Regional de Polícia 
Federal, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA RODRIGUES, Delegada de 
Polícia Federal, 3ª Classe, matricula nº 19.317, comigo, Escrivão(ã) de Polícia Federal, 
ao final assinado e declarado, presente FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, 
sexo masculino, nacionalidade brasileira, união estável, filho(a) de Clovis Luis Alves 
Soares e Therezinha Falcao Soares, nascido(a) aos 23/07/1967, natural de Maceio/AL, 
instrução terceiro grau incompleto, profissão empresário(a), documento de identidade 
nº 02361076-07/SSP/BA, CPF 490.187.015-72, residente na(o) Av. Lucio Costa, 3600, 
bloco 01, apto 2202, bairro Barra da Tijuca, CEP 22630-010, Rio de Janeiro/RJ, fone 
(21)35865330, celular (21)994586917, email fsoares@hawkeyespar.com. lnquirido(a) 
sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) 
advogado(a, s) SÉRGIO GUIMARÃES RIERA, inscrito na OAB/RJ sob nº 93068. 
Ciente de seus deveres na condição de colaborador nos termos da Lei 12.850/13, 
RESPONDEU: QUE visando a complementar declarações prestadas em 15/12/2015, 
informa que a partir de 2007/2008 PAULO ROBERTO COSTA começou a pedir ao 
declarante para fornecer contas no Exterior, a fim de que empreiteiras efetuassem 
pagamentos de vantagens indevidas; QUE por vezes PAULO ROBERTO informava 
que tal pagamento era vinculado a tal empreiteira, mas que o declarante até então não 
atuava em nenhum outro sentido além de prover as contas; QUE por vezes, PAULO 
ROBERTO lhe informou que alguns dos pagamentos eram vinculados à QUEIROZ 
GALVÃO; QUE por volta de 2008, iniciou uma amizade com AUGUSTO COSTA, e que 
então AUGUSTO procurou o declarante para que ajudasse em questões da QUEIROZ 
GALVÃO junto a Diretoria de Abastecimento, como agilizar aprovação de aditivos, 
assinaturas de contratos, etc. ; QUE por volta de 2010/2011 , passou a tratar 
diretamente com AUGUSTO COSTA sobre repasses de propina a PAULO ROBERTO 
COSTA, entregando-lhe número de conta no Exterior (de DIEGO CANDOLO) e 
dizendo o quanto deveria pagar, a fim de quitar seus compromissos com PAULO 
ROBERTO; QUE pelo que se recorda, entregou a AUGUSTO em duas ocasiões 
números de contas; QUE o total pago pela QUEIROZ foi de cerca de R$ 7.000.000,00, 
incluindo as ocasiões em que apenas passou contas a PAULO ROBERTO, não tendo 
falado diretamente com AUGUSTO COSTA; QUE quando fornecia contas no Exterior 
para pagamentos em favor de PAULO ROBERTO COSTA, DIEGO CANDOLO 
posteriormente lhe confirmava quanto havia entrado, mas não indicava a conta que 
havia feito a transferência; QUE então comunicava PAULO ROBERTO que tal quantia 
havia ingressado nas contas do Exterior; QUE se recorda ainda que, por volta de 2009, 
provavelmente primeiro semestre, PAULO ROBERTO lhe pediu para ir falar com 
AUGUSTO COSTA sobre um pagamento a ser feito pela QUEIROZ GALVÃO; QUE 
então procurou AUGUSTO, o qual lhe disse para ir pegar cerca de R$ 700.000,00 em 
uma sala localizada no prédio da Rua da Assembléia, 10, no Rio de Janeiro; QUE a 
sala tinha uma grade externa e parecia ser uma sala de "doleiro", com estrutura 
aparentemente temporária; QUE então foi ao local com uma senha dada por 
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AUGUSTO, e ao dizer a senha recebeu a quantia; QUE ficou com o dinheiro por 
alguns dias, e então marcou um encontro com Pf.ULO ROBERTO em local que não se 
recorda para entregar o dinheiro. Nadl.mais h~ <endo a ser consignado, determinou a 
Autoridade que fosse encerrado o pres nte ter o que, lido e achado conforme vai por 
todos assinado. 
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AUTORIDADE : ................ .... ... ... ............. /. ...... ... ...... ... .. ... .... . 

DECLARANTE 
SOARES-~ 

........................... .... ~ ADVOGADO(A) 
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