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MINISTERIO 
PROCURADORIA-GERAL DA RJ<;PUBLICA 

TERMO DE DECLARAC;OES N" 09 
FERNANDO ANTONIO FALCĂO SOARES 

Aos catorze dias do mes de setembro de 2015, na Superintendencia 
da Pollcia Federal em Curitiba, presentes os Procuradores da 
Republica Rodrigo Telles de Souza, Marcello Paranhos de 
Oliveira MiIler e Andrey Borges de Mendon9a, integrantes do 
Grupo de Trabalho instituîdo pela Procurador-Geral da Republica 
atraves da Portaria PGRlMPU n° 3, de 19101/2015, assim coma 
dos DeJegados de Polîcia Federal Ricardo Hiroshi Ishida e JosClio 
Azevedo de Sousa c do Agente de Polîcia Federal Luiz CarI os 
Milhomem, fo.i realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo 
e prescri90es da Lei 12.850/20 I 3, na presen9a dos advogado 
Sergio Guimaraes Riera (OAB/RJ n° 93068) eManuel de Jesus 
Soares (OABIRJ 19552), a oitiva deFERNANDO ANTONIO 
FALCĂO SOARES, CPF 490.] 87.015-72, brasilciro, nascido em 
23/07/1967, filho de Therezinha Falcao Soares, com residencia na 
Avenida Lucia Costa, n03600, Bloco OI, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro/RJ, o gual declarou: QUE renuncia, na presen(ţa de seu 
defensor, ao direito ao silencio, reafirmando o compromisso legal 
de dizcr a verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei n° 
12.850/2013; QUE o declarante eseu defensor aUlorizam 
expressamente e estao cientes do regislro audiovisual do presellte 
ato de colabora(ţao em mîdia digital (HD Samsung 1 Tera, Serial 
Number E2FWJJHFA06272), alem do registro escrito (duas vias 
do termo assinadas em papel), IlOS termos do * 13 do art. 4" da Lei 
n" .12.850/2013, os guais serao, ao final do ato, devidamente 
custodiados pelos representantes do Ministerio Pliblico Federal 
ora presentes, os guais ficarao responsâve.is pela guarda, cust6dia, 
preserva9ao do sigilo das informa(ţoes e ulteriormenle 
apresenla9ao ao Supremo Trihunal Federal. Illdagado em rela(ţăo 
aos fatos tratados ilO Anexo 6 (TRANSENER), afirmou o ~ 
seguinte: QUE os fatos narrados 110 presente lermo ocorreram 
elltre os anos de 2006 ou 2007, acreditando gue ten ham se iniciado r-l
em 2006 e lalvez se estendido ale 2007; QUE se recorda gue se 1§\ 
iniciou em 2006, pois, ao retornar de uma viagem a Buenos Aires J 
na gual o tema foi tratado, dirigiu-se ao Hospital P1isitar ~ 
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PAULO ROBERTO COSTA, gue estava gravemente enfermo; 
QUE em 2006 foi proeurado por JORGE LUZ, oportunidade em 
gue ele disse ao depoente gue estava corn um grupo argentino, 
chamado ELECTROINGENIERÎA; QUE o depocnte tinha 
conhecimento de gue, em determinado momento, a PETROBRAS 
tomou a decisao de vender alguns ativos na arca internacional, 
dcntre eles, uma empresa chamada TRANSENER: QUE foi 
NESTOR CERVERO guem comentou isto com o depoente; QUE 
a empresa TRANSENER era uma empresa argentina, de 
propriedade da PETROBRAS, e gue tinha linhas de transmissao 
de energia eletrica nagucle pafs; QUE JORGE LUZ procurou o 
depoente, dizendo gue estava com referido grup o argentino 
(ELECTROINGENIERIA) e gue este grupa tinha interesse em 
adguirir a TRANSENER; QUE JORGE LUZ perguntou ao 
depoente se ambos poderiam assessorar a 
ELECTROINGENIERIA neste negocia; QUE o depoente disse a 
JORGE LUZ gue iri a consultar NESTOR CERVERO e que 
retornaria para ele com uma resposta; QUE questionado o que iria 
consultar com NES TOR CERVERO, respondeu gue seria se este 
ativo estava realmente il venda e se haveria "espa~o" para tentar 
trabalhar este negocio para a ELECTROINGENIERfA; QUE, 
entao, o depoente esteve reunido com CERVERO pessoalmente na 
PETROBRAS, oportunidade em gue cxplicou a ele toda a situa~ao; 
QUE CERVERO disse ao depoente quc cste negocia ja cstava 
"andando" ha algu111 tempo c guc ja tinham fcchado a vcnda da 
TRANSENER a um fundo americano; QUE guestionado ao 
depocntc sc o nomc do rcferido fundo amcricano cra ETON PARK, 
o dcpocntc rcspondcu guc tcm guasc ccrteza gue sc trata deste 
fundo; QUE o dcpoeme entao pcrgumou a CERVERO sc havcria 
al guma forma de revertcr a situa~ao em favor da 
ELECTROJNGENIERIA, oportunidade em gue CERVERO disse 
gue achava 111uito dificil, pois o negocio.ia estava fechado com este 
grupo americano: QUE inclusive este grupo americano ja havia 
feito uma parte do pagamento, restando apenas a aprova~ao do 
governo argentino para gue o negoclO fosse fechado 
definitivamente; QUE NESTOR CERVERO disse ao depoente 
gue a unica forma de este negocio nao ir adiante era se o govcrno 
argentino nao aprovasse a venda da TRANSENER para o Fundo oJ-
americano; QUE questionado por gual motivo o referido negocio ~ 
deveria ter a aprova~ao do governo argentino, () depoente 
respondeu gue, em alguns negocios, ha taI necesside em face 
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dos riscos para a seguran\ia nacional ou por questoes estrategicas, 
sendo o caso da TRANSENER, pois poderia trazer problemas de 
fornecimento de energia na Argentina; QUE questionado ao 
depoente se houve o pagamento de algurna vantagern indevida 
pelo grupo americano, respondeu que năo tem conhecimento; 
QUE o depoente voltou corn a informa"ăo fornecido por 
CERVERO para JORGE LUZ, sendo que este U1timo disse ao 
depoente que quem linha trazido a TRANSENER para ele tinha 
sido uma pessoa mllito influente junto ao governo argentino, que 
inelusive tinha si do ministro no Governo Menem; QUE esta 
pessoa se ehamava ROBERTO DROMI; QUE posteriormente o 
depoente soube que ROBERTO DROM] foi ex-ministro de 
Planejamento do governo MENEN e dizia-se que ele foi o ministro 
mais forte do referido governo e, inclusive, todas as privatiza"oes 
que houve nesta epoca foram conduzidas pessoalmente por ele; 
QUE inclusive o depoente veio a conhecer ROBERTO DROMI 
posteriormente; QUE questionado sobre a rela"ao entre 
ROBERTO DROM] e a TRANSENER, respondeu que DROM1 
era muito proximo dos socios desta empresa e, ainda, que ele era 
advogado e estava atuando como uma especie de "adviser" da 
empresa; QUE questionado como ROBERTO DROMI conheceu 
JORGE LUZ, respondeu que acredita que atraves do Ministro de 
Minas e Energia da epoca, SILAS RONDEAU e/ou atraves de 
ANlBAL GOMES; QUE JORGE LUZ podcra dar mais dctalhcs 
sobre a participa"ao des sas duas pessoas: QUE JORGE LUZ ficou 
de marcar uma reuniao com ROBERTO DROM] para apresentar 
o depoente a ele e para que o depoente relatasse a conversa que 
tinha tido com NESTOR CERVERO; QUE esta reuniao realmente 
ocorreu, no Rio de Janeiro; QUE questionado o local, respondeu 
que foi ou no hotel Copacabana Pal ace, onde ROBERTO DROMI 
estava hospedado, ou na casa de JORGE LUZ; QUE tem certeza, 
porem, que ROBERTO DROMI ficou hospedado no Hotel 
Copacabana Palace; QUE nes ta conversa estava o depoente, 
JORGE LUZ, ROBERTO DROM!, alcm do filho des te, de nome 
NICOLAS DROMI; QUE nesta conversa o depoente relatou o que 
CERVERO havia Ihe dito e ROBERTO DROMI disse que teria 
como intervir junto ao Governo Argentino para que este negasse a 
aprova"ao da venda da TRANSENER para o Fundo Americano; t 
QUE ROBERTO DROMI ~omentou que tanto ele quanto os donos ~ 
da ELECTROINGENIERIA eram mllito proxilllos do governo 
KIRCHINER e que, por isto, poderiam intervir j~ ao referido 
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governo; QUE guestionado sobre a participac;;ăo de NICOLAS 
DROMI nos fatos, respondeu gue ele era tao atuante como o pai, 
sendo aparentemente um socio deste ultimo; QUE ainda nesta 
vinda de ROBERTO DROMI ao BrasiI, o depoente marcou uma 
visita deie e do filho deie (NICOLAS DROMI) ao entăo Diretor 
da Arca Internacional NESTOR CERVERO, tendo guase certeza 
gue a referida reuniao ocorreu na PETROBRAS; QUE tambem 
participou da reuniao JORGE LUZ; QUE tem certeza gue houve 
uma reuniao entre tais pessoas na PETROBRAS, embora năo 
tenha certeza se foi esta primeira reuniăo; QUE nesta primeira 
reuniăo, o objetivo era apresentar ROBERTO DROM] a 
CERVERO e dizer gue havia possibilidade de trabalhar junto ao 
governo Argentino para que este năo aprovasse a compra da 
TRANSENER pelo Fundo amcricano; QUE a ideia era gue 
NESTOR CERVERO os autorizassc a seguir com a estrategia de 
busear a negativa do governo argentino para, em seguida, vcnder 
a TRANSENER para a ELECTROJNGENlERÎA; QUE ate o 
momento năo havia gualgucr cstipulac;;ao de "comissao", seja para 
o depoente ou para CERVERO; QUE CERVERO, na reuniăo, 
ponderou ao dcpocnte c aos demais presentcs duas coisas: 
primeiro, gue tais tratativas nao trouxessem nenhum problema 
para a PETROBRAS na Argentina e, segundo, gue se o negocio 
fossc dcsfeito com o fundo americano, o futuro negocio com a 
ELECTROJNGENIERIA deveria ter as mesmas condic;;6es. 
inclusive de prec;;o e de base, do negocio eom o fundo americano, 
pois nao teria como CERVERO justificar algo diferente; QUE 
ROBERTO DROMI disse a CERVERO gue poderia ficar 
tranguilo e guc tais condic;;6es scriam ponderadas; QUE 
ROBERTO DROMI disse, inclusive, que o Ministro argentino 
encarregado do assunto, HjLIO DE VIDO, estava ciente dus 
tratati vas que estavam sendo feitas por ROBERTO DROMljunto 
il PETROBRAS para gue o negocio fosse direcionado para a 
ELECTROINGENIERÎA; QUE ROBERTO DROMI dis se, ainda, 
gue o governo argentino gueria quc o negocio fosse realizado com 
uma empresa argentina e năo com uma empresa estrangeira e gue 
JljLIO DE VIDO faria um contato com NESTOR CERVERO para 
tranguiliza-Io neste sentido; QUE rcalmente hOllve este contato 
telefOnico elltre .1{JLIO DE VIDO e NESTOR CERVERO, 
conforme este ultimo disse ao depoente; QUE CERVERO 
comentou que JULIO DE VIDO tinha entrado em contato com 
CERVERO, dizendo gue de jeito nenhum 0ţerno argentino ~ 
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aprovaria esta transac,:ăo envolvendo uma empresa estrangeira em 
detrimento de uma empresa argentina; QUE acredita gue 
CERVERO e JULIO DE VIDO nuo se conheciam ate entuo; QUE 
posteriormente, nuo sabendo quanto tempo depois, a aguisic,:ao da 
TRANSENER pela fundo americano realmente năo foi aprovada 
pela governo argentino; QUE o depoente nao sabe como se dava 
este trâmite de aprovac,:ăo na Argentina; QUE guando se tornou 
publica a negativa por parte do governo argentino em relac,:ao il 
venda da TRANSENER para o fundo americano, houve uma 
repercussăo grande na mîdia, inclusive tendo o embaixador 
americana na Argentina se pronunciado publicamente, mostrando 
o desagrado por parte do governo americana por esta decisao do 
governo argentino; QUE nao se recorda qual foi o fundamento do 
governo argentino para negar a aprovac,:ao do neg6cio; QUE houve 
tambem uma coletiva de imprensa do entao presidente NESTOR 
KIRCHINER, no gual este foi bastante duro na resposta, dizendo 
que nao acei taria que o governo americana tentasse interferir em 
assuntos internos da Argentina; QUE o negocio corn o fundo 
americano teve glie ser desfeito pela PETROBRAS, ten do esta 
inclusive devolvido o valor que .ia havia sido antecipado pelo 
referi do fundo; QUE a partir daî se iniciaram as tratati vas entre a 
PETROBRAS e a ELECTROINGENIERÎA, ate o fechamento do 
negacio; QUE nao se recorda qllanto tempo houve entre a primeira 
reuniăo gue o depoente teve corn ROBERTO DROMl, NJCOLAS 
DROMI e JORGE LUZ e a negativa do governo argentino; QUE 
no entanto acredita gue tenha se estendido ale 2007; QUE neste 
înterim houve divers as reuni6es entre o depoente e os envolvidos; 
QUE o depoente foi a Buenos Aires mais de uma vez para tratar 
deste tema, em especial para tratar do pagamento das "comiss6es"; 
QUE se reuniu, em um primeiro momento, com ROBERTO e 
NICOLAS DROMI, no escritario de advocacia destes, em Buenos 
Aires; QUE teve reuniao, tambem, com os donos da 
ELECTROINGENIERîA, para tratar do tema da "comissăo"; 
QUE esta reuniao com os donos da ELECTROINGENIERfA foi 
na sede desta empresa; QUE, inclusive, em determinado momenlo, 
nao se recordando exatamente se um pouco antes ou se depois da 
conclusao do negocio, houve um almoc,:o em Buenos Aires, onde 
estavam presentes o depoente, NES TOR CERVERO, ROBERTO 
e NICOLAS DROMl, os dois socios da ELECTROINGENIERJA 
- sendo gue um deles era chamado de FERREIRA ou FERRERO, 
e o outro năo se recorda o nome -, o ministro JULIO DE VIDO, 
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um assessor deste ultimo, cujo nome tambem nao se recorda e, 
guase com certeza. tambem estava presente JORGE LUZ; QUE 
guestionado se FERREIRA seria a pessoa de GERARDO 
FERREYRA, o depoente afirma gue tem certeza de gue se trata 
desta pessoa; QUE mostrada a foto de GERARDO FERREYRA 
(anexo 1), cxtraido do google imagens, o depoente reconhece sem 
sombras de duvidas como sendo a pessoa mencionada; QUE, no 
entanto, niio reconhece a outra foto, extrafda dos bancos de dados 
da Polîcia Federal (anexo 2), em raziio, talvez, da diferen\;a de 
idade; QUE guestionado se o nome do outro socio da 
ELECTROlNGENIERfA seria OSVALDO ACOSTA, o depoente 
respondeu gue sim; QUE mostrada a foto de referida pessoa 
(anexo 3), extraîda do google imagens, o depoente o reconheceu, 
sem sombra de duvidas, como sendo o socio mcncionado; QUE 
referido almo\;o foi no hotel FOUR SEASONS, de Buenos Aires, 
gue possui um casariio anexo ao hotel para eventos; QUE foi 
alllgada uma sala dcste casarao para estc almo\;o, exclusivo para 
as pessoas mencionadas; QUE, inclusive, este almo\;o foi uma 
forma de ]ljLIO DE VIDO estar pessoalmente com NESTOR 
CERVERO e agradecer este ultimo pelo empenho deIe na "solu\;iio 
do problema"; QUE neste momento o negocio estava praticamcnte 
conclufdo, mas niio ten do certeza se jâ formalmente assinado ou 
nao; QUE guem pagou referido almo\;o foi a empresa 
ELECTROINGENIERIA; QUE para participar deste almo\;o, o 
depoentc viajou para Buenos Aires a partir do Rio de Janeiro, pela 
Aerolîneas Argentinas; QUE nesta ocasiao se hospedou no hotel 
FOUR SEASSON, tendo pago, ao gue acredita, sua hospedagem 
em especie; QUE adguiria suas passagens aereas por intermedio 
da MHR VIAGENS, situada em Sao Paulo, acreditando que tenha 
sido por meio desta companhia que adquiriu referidas passagens; 
QUE acredita que JORGE LUZ tenha ido a Buenos Aires no 
mesmo voo do depoente; QUE acredita que NESTOR CERVERO 
se hospedou em outro hotel, chamado ALVEAR e chegou em 
outro dia, mas proximo ao dia em que o depoente chegoll; QUE 
CERVERO adquiria suas passagens e hospedagens em geral via 
agencia qlle prestava servi\;os para a PETROBRAS; QUE tem 
certeza que CERVERO foi ate Bllenos Aircs como Diretor 
Intcrnacional da PETROBRAS, acreditando que com o intllito de 
assinar o contrato de venda da empresa TRANSENER; QUE 
certamente serâ possîvcl verificar qlle JORGE LUZ, o depoente _-v--t'r 
NESTOR CERVERO estavam na Argentina neste perfodo; QUE 
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guestionado se houve outro perinda em gue o depoente esteve eom 
CERVERO ao mesmo tempo na Argentina, acredita gue houve 
outra oportunidade, mas năo para tratar deste tema; QUE, no 
entanto, acredita gue somente nesta oportunidade JORGE LUZ, o 
depoente e NESTOR CERVERO estiveram em Buenos Aires ao 
mesmo tempo; QUE guestionado sobre o valor da ';eomissăo" 
paga, o depoente respondeu gue năo se record a exatamente guanto 
foi, pois guem ficou de operacionalizar tais valores foi JORGE 
LUZ; QUE, pela gue se recorda, o depoente ficou com uma 
participa9ăo de US$ 300 miI d6lares; QUE tambem NESTOR 
CERVERO recebcu US$ 300 miI d61ares pela opera9ăo; QUE 
guando se refere a ';comissăo" trata-se de vantagem indevida; 
QUE tambem tinha a participa9iio pecuniaria de JORGE LUZ, gue 
năo sabe ao certa guanto foi, mas gue era maior gue a do depoente, 
pois ele tinha gue operacionalizar os valores para o pessoal do 
PMDB; QUE o pessoal do PMDB a gue se refere eram JADER 
BARBALHO, RENAN CALHEIROS, ANIBAL GOMES e, 
acredita, embora nao tenha eerteza, tambem SILAS RONDEAU; 
QUE JORGE LUZ comentou com o depoente gue valores seri am 
destinados, desta opera9ăo, para JADER BARBALHO e RENAN 
CALHEIROS; QUE nao acredita gue JORGE LUZ fosse se valer 
dos nomes destes polfticos falsamente para se benefic.iar, pois 
nesta epoca NESTOR CERVERO ja eonheeia tais polftieos e gue, 
por isto, scria muito arriscado JORGE LUZ fazer isto, pois haveria 
grande possibilidade de NESTOR CERVERO comentar com tais 
polfticos e estes pereeberem gue JORGE LUZ os estaria 
envolvendo falsamente; QUE acredita gue este neg6cio da 
TRANSENER chegou a JORGE LUZ por mei o ou de ANIBAL 
GOMES ou por intermedio de SILAS RONDEAU; QUE tem 
certeza, por informa9ăo do pr6prio JORGE LUZ, gue o neg6cio 
foi levado a este por um dos dois (ANIBAL GOMES ou SI LAS 
RONDEAU), embora năo tenha ccrteza gual dos dois; QUE 
acredita guc ANIBAL GOMES, JADER BARBALHO e RENAN 
CALHEIROS receberam valores justamente por terem dado apoio 
polftico il manuten9ăo de NESTOR CERVERO no cargo e gue, em 
razăo de tai apoi o, passaram a receber vantagens indevidas em 
rela9ăo aos neg6cios lrazidos por e1es para a Diretoria 
Internacional; QUE JORGE LUZ tambem comentou gue SILAS 
RONDEAU estaria atuando para gue o neg6cio se realizasse da 
forma como foi planejado; QUE acredita gue ANIBAL GOMES 
recebeu valores da opera~ăo. pois ele era. junto com JORGE LUZ, 
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guem operac.ionalizava os valores para os demais politicos; QUE 
foi JORGE LUZ gllem comentou com o depoente gue AN1BAL 
GOMES participou da operacionaliza,<ăo destes valores para os 
referi dos polftieos do PMDB; QUE vei o a eonhecer AN1BAL 
GOMES ilO epis6dio da manutell,<ăo de PAULO ROBERTO 
COSTA 110 eargo, mas ja eseu tava o nome deIe sendo c.itado por 
JORGE LUZ; QUE guestionado ao depoenle por gual motivo 
JORGE LUZ Ieria ido ao depoente levar o neg6cio, se ele 
representava os politicos do PMDB e se estes apoiavam NESTOR 
CERVERO, o depoente respondeu gue JORGE LUZ sempre 
proeurava o depoente para tratar de assuntos relacionados a 
NESTOR CERVERO na Diretoria Internacional, ate mesmo 
porgue havia uma rela,<ăo de amizade Întima entre o depoente e 
NESTOR CERVERO; QUE se JORGE LUZ fosse diretamente 
procurar NESTOR CERVERO, este ultimo certamente comentaria 
corn o depoente; QUE, ademais, nada obstante a rela,<ăo de 
JORGE LUZ corn polfticos do PMDB, foi o depoente guem 
inseriu JORGE LUZ neste contexto, no caso da sonda 
PETROBRAS 10.000, pois o depoente năo gueria fazer a 
intcrmedia,<ăo de valores para polîticos e indieou JORGE LUZ 
para faze-Io; QUE năo tem conheeimento de coma foi 
operaeionalizado o repasse de valores para os polftieos 
mencionados no caso da vcnda TRANSENER, pois taI atividade 
fieou ao eneargo de JORGE LUZ; QUE JORGE LUZ năo 
comentou ao depoente COlllO feito tai pagamento; QUE se reeorda, 
no entanto, de JORGE LUZ ter comentado com o depoente gue 
fazia remessas de dinheiro em especie para pessoas em BrasJ1ia, 
por intermedio de pessoas gue vinham buscar tais guantias em 
avi6es fretados ou particulares; QUE năo sabe gLlem eram as 
pessoas responsâveis pela transporte de tais valores; QUE acredita 
gue o pessoal da ELECTROJNGENIERIA tenha feito a 
transferencia bancâria internacional diretamente para JORGE 
LUZ; QUE somente conhece a conta da PENTAGRAM de 
JORGE LUZ na SuÎ,<a; QUE năo e do conhecimento do depoente 
se JORGE LUZ tinha outras contas no exterior; QUE em todos os 
casos el11 gLIe atuou se reeorda de contas deIe na SlIÎ,<a, sabendo 
gue ele tinha eontas no Bank LEU e 110 Banco LOMBARDI 
ODIER, năo sabendo se estaval11 el11 nome da PENTAGRAM; 
QUE guem apresentou DIEGO CANDOLO ao depoente foi fi 
JORGE LUZ, conforme jâ relatado em outro termo, e gue por isto ~ 
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opera<;6es; QUE a parte do depoente foi feita, ao que se recorda, 
por meio de transferencia inJernacional da 
ELECTROINGENIERfA diretamente para a conta do depoente, 
acreditando que para a conta da THREE UONS, 110 Bank LEU, 
na SUl<;a; QUE questionado se houve contrato de cOl1sultoria entre 
a THREE UONS e a ELECTROINGENIERfA, afirmou que nao 
se recorda, mas que e posslvel que tenha havido para justificar as 
transferencias para o depoente; QUE ira verificar e se comproillete 
em tentar obter junto a DlEGO CANDOLO tais docuillentos, pois 
ele.ia era o responsavel por fazer tais opera<;6es ao depoente; QUE 
o depoente afirma que nao se trata de um contrato simulado de 
consultoria, pois realmente houve consultoria; QUE a 
irregularidade, na visao do depoente, foi o trMico de influencia 
junto a NESTOR CERVERO e o pagamento de propina, que 
realmente ocorreram; QUE, no presente caso, desde o inlcio ja se 
inferia que haveria o pagamento de vantagens .indevidas; QUE 
neste caso somcnte sabe do recebimento de vantagensi ndevidas 
por parte de NESTOR CERVERO, nao sabendo se outros 
funcionarios da PETROBRAS receberam valores; QUE 
questionado se ROBERTO DROMI recebeu comiss6es, o 
depoente respondeu que acredita quc sim, pois foi elc quem trouxe 
o negocio e certamente năo trabalhou de gra<;a; QUE ROBERTO 
DROM] talllbcm atu ou perante o governo argentino; QUE 
queslionado se sabe se algum funcionario argentino recebeu 
vanlagens indevidas, respondeu que nao sabe; QUE questionado 
se sabe se o ministro nJUO DE VIDO recebeu vantagens 
indevidas, respondeu que nao pode afirmlli' e sequer ouviu dizer; 
QUE pode afirmar que JlJUO DE VIDO era uma pessoa de muita 
intiillidade com ROBERTO DROM] e principalmente corn um dos 
s6cios da ELECTROINGENIERÎA, mais especificamente com 
FERREYRA; QUE esla intimidade podia ser percebida pela 
propria reIa<;ao enlre e1es, na forma como se cUlllprimentavam, de 
maneira baslante afetuosa, e tambem pelas conversas entre eles; 
QUE o depoente presenciou encontros entrc ROBERTO DROMI, 
nJUO DE VIDO e FERREYRA para tratar deste tema; QUE o 
depoentc esteve em duas oportullidades com o ministro DE VIDO, 
a primeira no almo<;o no Hotel FOUR SEASONS, ja mencionada 
adma, e a outra no aIlllo(ţo na casa de FERREYRA; QUE 
questionado onde seria a residencia deie, afirma que era em 
Buenos Aires, em local que nao se recorda; QUE nas duas ->'-k-l1 

oportunidades CIl1 que csteve com JlJLlO DE VIDO, tambcm 
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estavam presentes ROBERTO DROMI, NICOLAS DROMl e 
FERREYRA; QUE embora O oulro sacio da 
ELECTROlNGENIERÎA, OSVALDO ACOSTA. livesse 
proximidade corn ROBERTO DROMI e JULlO DE VIDO, quem 
era realmente praximo destes era o sacio FERREYRA; QUE o 
depoente ressalta que ROBERTO e NICOLAS DROMI pareciam 
possuir bastante poder na Argentina; QUE o depoente podia ver 
isto pois, nas vezes em que ia encontra-los na Argentina, um 
seguran\ţa ia buscâ-Io diretamente noflnger, ou seja, logo na safda 
da aeronave e o acompanhava durante todo o perfodo de estadia 
do depoente naquele pafs; Nada mais havendo sobre esse tema 
espedfico, encerrou-se e te termo, que, lido e considerado 
conforme, foi ass' o p s res. t s . 
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