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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO 

   

TERMO DE DECLARAÇÕES DE 

WELLINGTON MOREIRA FRANCO: 

Aos 22 dias do mês de março de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 

POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava o Delegado de Polícia 

Federal BERNARDO GUIDALI AMARAL, matrícula 19.200 e CLEYBER MALTA 

LOPES, matrícula 10.554, compareceu WELLINGTON MOREIRA FRANCO, sexo 

masculino, nacionalidade brasileira, filho de Francisco dos Chagas Franco e Kerma 

Moreira Franco, nascido aos 19/10/1944, natural de Teresina/PI, documento de 

identidade n° 18339275/SSP/RJ, CPF 103.568.787-91, residente na Avenida Prefeito 

Mendes de Moraes 1250, Apto 501, bairro São Conrado, Rio de Janeiro/RJ, celular 

(21) 998481515. foi advertido sobre o direito de nermanecer em silêncirz. Inquirido a 

respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE o declarante conheceu o ex-presidente 

MICHEL TEMER, provavelmente no ano de 1996, quando este exercia a função de 

líder do PMDB na Câmara dos Deputados e o declarante era deputado federal pelo 

mesmo partido; QUE, à época em que o declarante era presidente da Fundação 

Ulysses Guimarães, responsável pela elaboração de programas de governo do PMDB, 

MICHEL TEMER era presidente do partido e, em razão disso, foi mantida uma relação 

mais próxima; QUE as funções exercidas pelo declarante durante a sua carreira 

sempre tiveram como base o partido, o qual era coordenado pela sua presidência; 

QUE, naturalmente, durante o período em que o ex-presidente MICHEL TEMER 

exerceu a presidência do partido, ele tinha voz ativa nas indicações das funções que 

foram exercidas pelo declarante, assim como todos os demais membros do partido 

indicados para funções semelhantes; QUE , depois que teve início a vida política do 

declarante, não exerceu qualquer outra atividade remunerada que não fosse o 

exercício de funções públicas, com exceção do período entre 1982 e 1986, em que 

manteve sociedade na Editora Nova Aguilar e Editora Nova Fronteira; QUE a esposa 

do declarante é servidora do Senado Federal; QUE o declarante não manteve nos 

últimos 30 anos empresas ou outros  negócios privados; QUE durante a vida política 
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do declarante, nunca teve atuação em arrecadações de dinheiro para campanhas 

políticas; QUE o declarante conhece a pessoa do CORONEL LIMA; QUE se recorda 

de ter estado com ele em duas oportunidades; QUE, na primeira oportunidade, o 

declarante estava no Palácio do Jaburu para despachar com o ex-presidente MICHEL 

TEMER; QUE, na oportunidade, o ex-presidente MICHEL TEMER apresentou o 

CORONEL LIMA ao declarante e mantiveram um almoço todos juntos; QUE o 

declarante não sabe precisar qual era o assunto que o levou a despachar com o 

ex-presidente MICHEL TEMER; QUE não estava planejado o encontro do declarante 

com o CORONEL LIMA, de forma que ocorreu de forma casual; QUE o declarante não 

se recorda dos assuntos tratados durante o almoço; QUE a segunda oportunidade em 

que esteve com o CORONEL LIMA foi no contexto da definição de agenda política 

durante campanha eleitoral, não se recordando exatamente qual eleição, mas 

certamente depois que MICHEL TEMER assumiu a presidência do país; QUE o 

declarante não conhece e nunca esteve com o ex-presidente da ELETRONUCLEAR 

OTHON; QUE, mesmo durante o período em que o declarante exerceu a função de 

ministro de Minas e Energia entre abril e dezembro de 2018, o declarante nunca foi 

consultado ou questionado a respeito dos negócios firmados no âmbito da 

ELETRONUCLEAR; QUE, questionado sobre o processo de privatização da 

ELETROBRAS, respondeu que em nenhum momento existiram tratativas consigo para 

tratar da questão da privatização da ELETRONUCLEAR; QUE , à época da discussão 

da privatização, o declarante atuava junto à Secretaria do Programa de Parceria de 

Investimentos; QUE o declarante conheceu JOSE ANTUNES SOBRINHO, 

ex-presidente da ENGEVIX, no ano de 2013, logo que assumiu a função de 

Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil; QUE não participou nem acompanhou 

do processo de concessões vencidas pela empresa ENGEVIX e empresas parceiras 

nos aeroportos de Brasília e Natal; QUE classifica sua relação com ANTUNES 

SOBRINHO como institucional, não havendo qualquer relação de amizade entre eles; 

QUE, à época, a ENGEVIX havia se unido a uma empresa argentina e vencido os 

leilões para ampliação e administração do Aeroporto de Brasília e construção do 

Aeroporto do Rio Grande do• Norte, em Natal; QUE anteriormente à sua função de 

Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil, também foi Ministro-Chefe da Secretaria 

de Assuntos Estratégicos entre 2O1 a 2013, porém tal pasta não possuía qualquer 
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interface com as concessões realizadas no setor aéreo ou qualquer outro; QUE reitera 

que nunca exerceu atividade formal ou informal como arrecadador de recursos para o 

MDB, tampouco falou com JOÃO BATISTA LIMA FILHO nem com JOSE ANTUNES 

SOBRINHO sobre tal assunto, em especial no ano de 2014; QUE nunca recebeu 

nenhuma incumbência por parte do ex-presidente MICHEL TEMER de pedir, cobrar ou 

pressionar ANTUNES SOBRINHO para que pagasse valores relacionados à 

campanha eleitoral ou qualquer outra finalidade; QUE JOAO BATISTA LIMA FILHO 

também não comentou com o declarante se estava pressionando ANTUNES 

SOBRINHO para pagamento de valores em decorrência dos contratos que a ENGEVIX 

estava vinculada em ANGRA 3; QUE ANTUNES SOBRINHO também nunca 

comentou com o declarante que estava sendo cobrado e/ou pressionado por JOAO 

BATISTA para pagamento de valores; QUE é de conhecimento do declarante e de 

pessoas mais próximas que MICHEL TEMER tem relação de amizade com JOAO 

BATISTA, inclusive o que sempre foi confirmado por MICHEL TEMER; QUE 

desconhece que o ex-presidente TEMER tenha relação comercial com JOAO 

BATISTA; QUE também desconhece que JOAO BATISTA e suas empresas, de 

alguma forma, custeia despesas do senhor MICHEL TEMER e sua família; QUE 

ANTUNES SOBRINHO também não informou ou comentou com o declarante que 

havia realizado qualquer pagamento para a empresa PDA PROJETO, vinculada à 

JOAO BATISTA, motivado por cobrança ou compromisso assumido com JOAO 

BATISTA, o declarante ou MICHEL TEMER; QUE o declarante manteve reuniões com 

JOSE ANTUNES SOBRINHO para tratar de assuntos relacionados à realização das 

obras dos aeroportos de Brasília e Natal; QUE essas reuniões ocorriam conforme a 

demanda, quando havia problemas ou atrasos nestas obras; QUE o declarante tinha 

interesse que essas obras fossem realizadas sem atraso e, por isso, mantinha com 

ANTUNES SOBRINHO, encontros periódicos; QUE além do assunto da realização 

das obras nestes aeroportos, o declarante se recorda de ter tratado com ele a respeito 

do projeto de construção do estaleiro na cidade de Rio Grande/RS e a parceria da 

ENGEVIX com chineses para sua viabilização; QUE à época da manutenção da 

conversa com ANTUNES SOBRINHO sobre o projeto de construção do estaleiro, o 

declarante não mais exercia a função de Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil 

nem qualquer outra função pública; QUE o declarante acredita que SOBRINHO lhe 
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procurou a fim de que o declarante pudesse atuar politicamente a fim de que fosse 

mantido o andamento do projeto e a parceria com os chineses; QUE neste momento, 

declarante não se recorda qual foi o encaminhamento que deu ao pedido de apoio 

de SOBRINHO, mas confirma que tenha atuado para auxiliá-lo das questões de seu 

interesse; QUE, pelo que o declarante se recorda, o pedido de apoio de SOBRINHO 

foi no decorrer do ano de 2015; QUE, em relação aos relatos de SOBRINHO a 

respeito da manutenção de conversa no Palácio do Jaburu, entre o declarante, o 

ex-presidente TEMER e do próprio SOBRINHO a respeito da criação de uma cidade 

aeroportuária no complexo do Aeroporto de Brasília e também a respeito da 

possibilidade de contratação de empresa por parte da Secretaria de Aviação Civil com 

objetivo de acompanhar a execução do Programa de Aeroportos Regionais, o 

declarante informa não se recordar do referido almoço; QUE o declarante conhecia 

esses dois projetos, tendo em vista que ambos tramitavam na Secretaria de Aviação 

Civil; QUE o declarante, durante as reuniões que manteve com ANTUNES 

SOBRINHO, tratou com ele a respeito do andamento destes dois projetos; QUE a 

posição do declarante à época era contrária à criação da Cidade Aeroportuária porque 

não via utilidade na construção de prédios públicos para sediar as autarquias da área 

de aviação num único complexo; QUE o declarante entendia importante e era favorável 

ao segundo projeto de contratação de empresa de consultoria para auxiliar a 

Secretaria de Aviação Civil; QUE a empresa ENGEVIX foi desclassificada no processo 

de contratação por parte da Secretaria de Aviação Civil, tendo em vista que a 

ENGEVIX já prestava serviços à Secretaria de Aviação, como a reforma do Aeroporto 

de Manaus/AM; QUE SOBRINHO nunca lhe pediu para que interferisse para 

manutenção e vencimento da ENGEVIX no processo licitatório; QUE o declarante tem 

como praxe fornecer seu telefone pessoal às pessoas com as quais mantém relação 

de trabalho, entre eles, a pessoa de SOBRINHO; QUE questionado sobre o registro de 

ligação telefônica ocorrida no dia 17/10/2014, por parte de ANTUNES SOBRINHO, o 

declarante disse não se recordar do motivo da ligação; QUE explicado ao declarante 

que a ligação ocorreu no mesmo dia da transferência bancária feita pela ALUMI para a 

PDA, negou qualquer relação com a mencionada transferência bancária ou qualquer 

outro tipo de pagamento, inclusive contribuições de campanha; QUE o declarante não 4 
conhece e nunca se relacionou com qualquer pessoa das empresas ALUMI e PDA; 
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QUE o declarante afirma que acredita na versão do ANTUNES contida em sua 

entrevista para o Jornal Valor, em que ele afirma que só tratou com o declarante sobre 

assuntos republicanos e que o declarante é uma pessoa proba; QUE o declarante 

sabia que a ARGEPLAN era empresa do CORONEL LIMA antes do depoimento de 

ANTUNES SOBRINHO; QUE quando conheceu LIMA, o ex-presidente TEMER falou 

que LIMA era dono da ARGEPLAN, portanto, o declarante tomou conhecimento de tal 

fato naquela ocasião; QUE o declarante acredita ter tomado conhecimento que a 

ENGEVIX ganhou a licitação para prestação de serviços de consultoria; QUE o 

declarante não tomou conhecimento que a ENGEVIX somente foi desclassificada da 

mencionada licitação depois que um dos concorrentes ingressou com uma ação 

judicial questionando a habilitação da referida empresa; QUE o declarante não tomou 

conhecimento de que a ENGEVIX tinha formado um consórcio com a empresa 

ARGEPLAN na mencionada licitação para contratação de serviços de consultoria; QUE 

a defesa do declarante deseja consignar que o presente depoimento foi prestado após 

o acesso aos pedidos cautelares de prisão e busca, entretanto, ainda não obteve 

acesso ao Processo n° 0500531-93.2019.4.02.5101 da 7° VFC-RJ, o qual afirmam que 

permanece sob sigilo, bem como até o momento, ainda não foi intimada sobre o o 

pedido de vista pelo magistrado. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. 

Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, 

assina com o declarante, na presença de suas advogadas FLÁVIA MORTARI LOTFI, 

inscrita na OAB/SP sob n° 246694 e JULIA THOMAZ SANDRONI, incrita na OAB/SP 

sob o n° 114384, ambas com escritório na Alameda Vicente Pinzon, n° 51 - 1° andar, 

bairro Vi O m ia, CEP 4547130, São Paulo/SP, comercial (11) 30473131, celular 

(11) 982 7 , Procuradores da República (Ministério Público Federal) e comigo, 

LUIZ CLAUDIO DA COSTA PADILHA, Escrivão de Polícia 

Federal, se, matrícula 18.365, que o lavrei. 

AUTORIDADE •  

AUTORIDADE •  "  

DECLARANTE • A  ArWlite cfrviin>n V 

ADVOGADA.  

MPF-RJ •  
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