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TERMOS DE COLABORAくAO N。  18 

que presta NESTOR CUNAT CERVERO 

Tema: INDICAくAO DE EMPRESAS DE TI PELO SENADOR VALDIR RAUPP 

Aos oito dias do mes de cezembro de dois mil e quinze, na-secie cia Supenn,tendencia 

RegIonal do Departamento de Policia Federal no Paran白, em Curitiba/PR, perante os 

Delegados de Policia Federal RENATA DA SILVA RODRIGUES e RICARDO HIROSHI 

ISHIDA e os Procuradores da Rep白blica FABIO MAGRINELU COIMBRA e RODRIGO 

TELLES DE SOUZA, integrantes do Grupo de Trabalho instituido pela Procurador-Gera 

da Repりblica atravs da Portaria PGR/MPU n。  3, de 19/01/2015, foi realizada, 

observando-se todas as cautelas de sigilo e prescri6es da Lei 12.850/2013 n a presenca 

da advogada ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO, OAB n. 44029/PR, a oitiva do 

colaborador NESTOR CUIAT CERVER6, brasileiro, nascido em 15/8/1951, filiaく o 

Nestor Cuhat Sancho e Carnen Cerver6 Torrejon, CPF n. 371.381.207-10, RG n. 2427971 

IFP/RJ, o qual se encontra ciente de que 'renuncia, na presenくa de seus defensores ao 

direito ao silencio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do 

§14コ  do art. 4。  da Lei no 12.850/2013; quo o declarante e seu defensor autorizam 

expressamente e esto cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboraくao 

em midia digital (HD externo serial n. E2FWJJHFA37F6C), alm do registro escrito (duas 

vias do termo assinadas em papel), nos termos ao§ 13 do art. 40 da Lei n 12 50/2013, 

os quais serao, ao final do ato, devidamente lacracos e custodiados pelos representantes 

do Minist白rio P白blico ora piesentes, que ficar白orespons白veis pela guarda, custodia e 

preserva姫o do sigilo das informa96es, a serem ulteriormente apresentados ao Supremo 

Tribunal Federal. Indagado acerca dos fatos constantes do ANEXO 18 - indicaくao de 

Empresas de 丁I pelo Senador VALDIR RAUPP,I延SE QLQu: Em 2008, quando assumu a 

diretoria financeira na BR Distribuidora, a ger6ncia de TI havia sido recentemente 

colocada na Diretoria do declarante; QUE as 白  reas da diretoria do declarante eram a TL 

contabilidade, tribut自ria e financeira. Eram quaさro gerentes executivos; QUE o nome do 

gerente executivo era NELSON CARDOSO; QUE no caso, no tempo em que ocupou a 

diretoria, o declarante s6 mexeu no gerente'financeiro porque o UMA convidou ele 

(PEDRO) para outra a rea; QUE sempre houve na BR uma implic白ncia com o pessoal do 
"petr6leo', gente formada na Petrobrs; QU.E. .0 DUTRA tinha feira urna mudanくa, 
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colocando gente 'da casa", 'da "BR" e o declarante fez o mesmo corn gerenり  く  RISTせ嶋ィ／  
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QUE esse era um modo de prestigiar o pessoa1 da BR; QUE o declarante n白o entende 
muito de Tecnologia de Informaくきo (TI), e essa 自  rea e fundamental na BR ● qualquer 
paralisaく白o do Sistema na BR, para a empresa; QUE foi quando o declarante entrou na 
Diretoria 白  que houve essa.instalaく白o do SAP; Essa transfer倉ncia "parou" a BR; QUE o 
grande numero de contratos da BR sao ・  de pequena monta; QUE havia muitos contratos 

que NELSON negociava e que ficavam abaixo do limite de compet白ncia da Diretoria (um 
milh言o de reais; QUE a maioria dos contratos era de contrataくきo de m白o de obra e o 
NELSON 白  quem gerenciava isso; QUE em um dado momento, teve uma conversa corn 
NELSON que n言o iria discutir detalhes dperacionais com NELSON, e que n合o ia perder 
tempo com isso; QUE tamb白m n旨o ia discutir valores de propina com o NELSON nesses 

contratos pequenos; QUE o. que esperava dele era resultado e que n言o tivesse nenhum 
problema vindo da 白  rea de TI; QUE sabia que havia empresas contratadas pela BR, na 

rea de TI, que eram mandadas pelo Senador VALDIR RAUPP; QUE em 2012, n白o sabe 

precisar, o presidente UMA da BR, chama o declarante e exp6e a insatisfa中o corn 
NELSON; QUE LIMA n合o entendia da 自  rea de TI e nao "aguentava mais" o F\IELSON; QUE 
o declarante nao se op6s 白  decis白o presidencial: QUE isso era um direito do Presidente 

cLit apos sair aa saia, comunicou o NLLbQN e disse 'estao no teu encalくo' e o declarante 
sabia da rela中o de NELSON com o PMDB e corn RAUPP; QUE nessa liga頭o para 
NELSON o declarante tamb白m objetivou fazer um teste, dizendo "fala ai com o seJ 
padrinho que esto no seu encalo e est白o de olho no seu cargo. N白o est白  dando para 
segurar. N谷o posso bater de frente com o LIMA"; QUE no dia Seguinte O declarante 

perguntou ao UMA sobre a saida do・  NELSON, mas UMA desconversou e mudou 

completamente a decis5o sabre o afastamento de NELSON; QUE sabe que h白  uma 

pessoa chamada ITAMAR, que seria o operador do RAUPP na' rea, de TI da BR; QUE 

NELSON depois disse que ligou para o VALDIR RAUPP e que este, por sua vez, ligara para 

o Senador EDSON LOBAO; QUE a declarante fez visitas de cortesia ao VALDIR RAUPP 

porque este era presidente do PMDB; QUE as conversas com VALDIR RAUPP era sempre 

sobre o cen白rio poltico, mas nunca sobre propina especificamente; QUE o declarante 

no era recebido no gabinete de VALDIR RAUPP, mas em urna sala da presid白ncia do 

PMDB. no pr6prio Congresso Nacional; QUE sabe que NELSON recebia propina dos 

contratos de TI e acertava com ITAMAR a parte que caberia a VALDIR RAUPP;ぬUE sabia 

disso pela maneira que NELSON agia e porque algumas vezes havia algumas situaq6es 

que indicavam isso, mas o declarante nunca quis entrar no m6rito da propina "em varejo"; 

QUE o declarante acha que nao valeria a pena enfrentar um problema oor quest6es de 

RS 20 mii ou R$ 30 mil.: QUE sabe que eram dezenas de empresas contratadas pela rea 

de TI da BR; QUE o periodo em que foram indicadas essas empresas foi entre 2008 a 
2014; QUE no periodo todo em que o declarante ficou は  na diretoria ca BR, NELSON 
sempre foi o gerente executivo da 自  rea de TI; QUE o declarante conheceu o ITAMAR, o 
intermedi白rio de VALDIR RAUPP; QUE ITAMAR era alto, tinha trinta e poucos anos; QUE 

ITAMAR frequentava a BR DISTRIBUIDORA; QUE era ele era maaro.h"comoridao"; OUg 
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quem conhecia ITAMAR tambm era o FERNANDO BAIANO; QUE nao sabe dizer como 

era o repasse das propinas nesses contratos com o ITAMAR; QUE um dos maiores, se 

no o maior contrato da 自  rea de TI era o da SAP, que era ce RS 6.000.000,00 (seis mih6es 

de reais); QUE 6 de conhecimento do declarante que NELSON usava uma estrat6gia para 

dividir contratos e valores oara cue oassassem abaixo do limite de valor de um milh香o 

de reais, que por isso n白o precisavam da decisao da L)iretona Ca b K; L2U. saoe que 

ITAMAR morava em Braslia e nao tinha um sotaque muito definido; QUE o declarante 

nきo conheceu a mulher do VAIDIR RAUPP; QUE tamb'm n白o conheceu PEDRO 

ROBERTO ROCHA, irmao da esposa de VALDIR RAUPP; QUE perguntado sobre 

conhecimento relacionado a empresa DATACoM, TERACOM TELEMATICA LTDA, e as 

pessoas ITALEOMAR URUMAJOIA DOS SANTOS MARQUES, MARCO ANTONIO DA SILVA 

BOEMEKE, NELSON EDUARDO GOMES MARQUES, EDUARDO RODRIGUES BEENAYON, 

MATEUS SANTIAGO LEITE, AMANDA RODRIGUES NASCIMENTO, JOSE DE SOUZA LOPES, 

respondeu que nao conhece e n巨o lhe sao familiares; QUE o declarante informa que 

sempre que lhe chegavam assuntos relacionados 白白  rea de TL encaminhava diretarnonte 

a NELSON; QUE perguntado se sabe de alguma relaく白o dessa empresa e pessoas com 

RENATO DUQUE, c declarante afirma que em rela9ao a RENATO DUQUE, nesse tipo ce 

assunto conversou em uma oportunidade com ele, mas o assunto era outro; QUE c 

declarante n言o reconhece a construtora BRASIUA GUA!BA, e nao se recorda de conhecer 

JOSE RODRIGUES ALVES SOBRINHO, ANDRE LOIFERMAN, MANFREDO り  ERBERTO 

WEIHMANN, PAULO AFONSO COLEHO eROBERTO FERREIRA DE SOUZA; QUE DUQUE, 

em dada oportunidade, substituiu o 9erente executivo de TI na PETRO8RAS.. e o 

declarante indicou uma pessoa, mas ele (DUQUE) j白  havid preenchido o cargo; QUE sabe 

que FERNANDO BAIANO conhece ITAMAR e que FERNANDO tinha urna ligaく白o com 

VALDIR RAUPP; QUE FERNANDO tinha essa aproximaくao e que isso foi comentado corn 

o declarante; QUE perguntado se conheceu a assessora de VALDIR R.AUPP, MARIA CLEIA 

SANTOS DE OLIVEIRA, respondeu que nao; Nada mais havendo a ser consignado, 

determi nou-se que fosse encerrado o prさsente termo que, lido e achdo conforme, va/1 
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RODRIGO TELLES DE SOUZA 

Procurador da Repしblica 
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STINA  FRAGA BRAN DAO. 

Advogada 
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por todos assinado 

黒CUAT護瓦  

Colaborador 

RENATA DA SILVA RODRIGUES 
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