
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES

que presta GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI

Ao(s)09 dia(s) do mês de novembro de 2016, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA

RODRIGUES, Delegada de Polícia Federal, 3a Classe, matrícula n° 19.317, comigo,

Escrivão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente GLAUCO

COLEPICOLO LEGATTI, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a)

de Pérsio Legatti e llza Colepicolo Legatti, nascido(a) aos 08/10/1956, natural de

Jacutinga/MG, instrução ensino superior ou seqüencial tecnológico, profissão

Engenheiro, documento de identidade n° MG-729524/II/MG, CPF 257.952.286-72,

residente na(o) Avenida Rainha Elizabeth da Bélgica, 535, apto 101, bairro

Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)36246427. Inquirido(a) sobre os fatos em

apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) MARIA

FRANCISCA SOFIA NEDEFF SANTOS, inscrito na OAB/PR sob n° 77507 e LUÍS

GUSTAVO RODRIGUES FLORES, inscrito na OAB/PR sob n° 27865, e cientificado

da garantia constitucional de permanecer em silêncio, RESPONDEU: QUE

primeiramente, o declarante e sua defesa desejam consignar que buscaram o MPF e a

Polícia Federal visando a iniciar negociação de acordo de colaboração, uma vez que o

declarante se colocou à disposição para relatar fatos ilícitos, no âmbito da Operação

Lavajato; QUE não tendo logrado celebrar acordo, uma vez que os referidos órgãos

não vislumbraram o atendimento aos pressupostos da Lei, dispôs-se, por meio de

petição, a prestar esclarecimentos de forma espontânea, nos presentes autos, a fim de

que seja sua disposição em colaborar submetida à apreciação do Juízo Federal e do

MPF, para avaliação de possível benefício, no momento processual adequado; QUE

resta cientificado, contudo, da sua garantia constitucional de permanecer em silêncio e

da inexistência de qualquer acordo formal de colaboração, dispondo-se na presente

ocasião a esclarecer os fatos e apresentar documentação comprobatória; QUE

trabalhou na PETROBRAS por 36 anos, entrando em 1979; QUE se aposentou da

PETROBRAS em junho/2015; QUE se especializou em dutos terrestres; QUE em 1996

assumiu uma gerência de empreendimentos, então vinculada à diretoria de

engenharia; QUE era então responsável pelas obras do nordeste setentrional até o

Amazonas; QUE nesse período, conheceu ROGÉRIO ARAÚJO, da ODEBRECHT;
QUE ele possuía obras lá porque na época trabalhava na TENENGE (posteriormente

absorvida pela ODEBRECHT); QUE por volta de 2001 ou 2002, o declarante era

gerente do empreendimento (no setor de implementação de empreendimento de

transporte dutoviário e ATR) e foi abordado por ROGÉRIO ARAÚJO, acerca de
pagamento de vantagens indevidas; QUE ROGÉRIO aproximou-se do declarante
como se já fosse algo "institucional" da ODEBRECHT, oferecendo vantagem indevida;

QUE o declarante já possuía amizade com ROGÉRIO naquela época, o que

provavelmente facilitou a aproximação; QUE perguntado sobre a primeira conversa

com ROGÉRIO, afirma que não se recorda muitos detalhes; QUE acertaram então o

primeiro pagamento, que ocorreu em uma sala comercial na Rua da Assembléia, n. 10,

andar alto, que acredita que fosse um escritório de doleiro;,QUE ROGÉRIO o
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acompanhou até o local, onde então falou uma senha a uma secretária (algo como o

nome de um réptil ou peixe) e então foi encaminhado a uma sala, onde havia uma

máquina de contar dinheiro; QUE então retirou o dinheiro, em espécie; QUE isso

ocorreu mais duas ou três vezes, tendo indo ao mesmo local, dessa vez sozinho; QUE

ROGÉRIO lhe avisava que o dinheiro estava disponível, dava-lhe um senha, e então

ele se dirigia até lá; QUE isso ocorreu em 2001 ou 2002; QUE ganhou cerca de R$

50.000,00 a 100.000,00 por ocasião em que retirou lá; QUE perguntado o que fez com

o dinheiro recebido, afirma que na mesma época procurou uma casa de câmbio na Av.

Rio Branco (cujo nome não recorda) e procurou pessoa cujo nome também não

recorda, para a abertura de conta, indicado por alguém; QUE então o declarante

dirigiu-se ao CREDIT SUISSE e a pessoa referida lhe aguardava para a abertura da

conta; QUE a conta possuía um número e o nome MOET CHANDON; QUE

posteriormente, BERNARDO FREIBURHAUS apareceu em cena, já que trabalhava no

banco, e "assumiu" a gerência da conta; QUE após abrir a conta, mandou os recursos

recebidos de ROGÉRIO para a conta no Exterior, além de mandar outras economias

pessoais; QUE o fez por meio de "doleiro", pessoa vinculada à casa de câmbio já

mencionada; QUE também forneceu o número da conta para ROGÉRIO, para que ele
pudesse efetuar depósitos lá; QUE não possui documentos da referida conta; QUE na

conta, possuía cerca de US$ 1.000.000,00, entre vantagens indevidas e economias

pessoais; QUE já em 2007, quando assumiu o projeto da RNEST (gerente-geral),

ROGÉRIO disse ao declarante que seria bom "reativar" sua conta no Exterior; QUE na

época, BERNARDO não estava mais no CREDIT SUISSE; QUE então foi com o

ROGÉRIO no escritório do BERNARDO; abrir uma conta no JULIUS BÀR, de nome
KALVAZ; QUE transferiu todo o saldo da MOET CHANDON para essa nova conta;

QUE passou a receber pagamentos indevidos nessa conta, por meio de ROGÉRIO;
QUE os pagamentos se iniciaram em 2007 e foram até 2011; QUE nessa conta

restaram cerca de US$ 5.000.000,00; QUE por orientação de BERNARDO, abriu uma

outra conta, em 2011, no PICTET; QUE essa conta se chamava DROPJACK; QUE a

DROPJACK também recebeu propina da ODEBRECHT, até 2014; QUE na conta

DROPJACK, havia um saldo final de cerca de US$ 8.000.000,00; QUE na essa época,

ROGÉRIO e BERNARDO já se mostravam próximos, razão pela qua! o declarante

inclusive não sabe dizer se chegou a passar o número de suas contas para ROGÉRIO
ou se foi BERNARDO quem passou, diretamente; QUE sempre tratou apenas com

ROGÉRIO sobre o assunto; QUE ROGÉRIO providenciava os pagamentos e acertava

com BERNARDO, e que muito raramente o declarante passava no escritório de

BERNARDO para ver como estavam os investimentos; QUE BERNARDO aplicava os

recursos; QUE o declarante jamais fez qualquer transferência de modo a internalizar os

recursos das contas MOET CHANDON, KALVAZ ou DROP JACK; QUE apenas

utilizou algumas vezes o cartão de crédito/débito vinculado às contas, para saques e

gastos pontuais; QUE o declarante não se importava muito com quanto era depositado

pela ODEBRECHT, e só era informado periodicamente sobre o saldo das contas por

BERNARDO; QUE os pagamentos cessaram por ocasião do início da Operação

Lavajato; QUE se recorda de uma reunião ocorrida com BERNARDO e ROGÉRIO,
antes da saída de BERNARDO do Brasil (possivelmente início de 2014), onde

BERNARDO disse ao declarante que estava transferindo sua empresa para Portugal, e

que iria continuar prestando contas à distância ou quando viesse ao Brasil; QUE

posteriormente acabou perdendo contato com BERNARDO; QUE em uma ocasião,

tentou contato com BERNARDO por telefone (um telefone em Portugal), em

setembro/2014, e que embora tenha conseguido falar com ele, na ocasião ele lhe disse
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que não poderia ajudar, provavelmente porque já não representava mais no banco;

QUE teve que fazer contato diretamente com o banco para resolver o problema que

estava tendo (precisava carregar o cartão para saques); QUE suas contas, todas na

Suiça, foram bloqueadas em 2014; QUE as offshores eram panamenhas; QUE acerca

de eventuais atos de ofícios praticados como contrapartida às vantagens indevidas

alcançadas, esclarece de início que a RNEST era uma grande obra e que a

ODEBRECHT, sozinha, tinha cerca de R$ 5.000.000.000,00 em contratos na RNEST;

QUE acredita que, em razão dos pagamentos recebidos, acabou por disponibilizar a

um canal diferenciado para ROGÉRIO ARAÚJO no âmbito da RNEST, ainda de talvez
de forma inconsciente; QUE sempre estava disponível para a ROGÉRIO, talvez em um
grau muito maior do que para qualquer outra fornecedora da RNEST; QUE as

vantagens indevidas recebidas não estavam vinculadas a atos específicos e não eram

quantificadas a partir de critérios como "medição", etc, mas que acredita que recebeu

para garantir um bom trânsito da ODEBRECHT no empreendimento; QUE cita três

exemplos em que atuou um pouco fora de suas atribuições, em benefício da

ODEBRECHT: (a) que em uma vez, ROGÉRIO pediu ao declarante, em uma ocasião,

uma referência da ODEBRECHT para uma obra no México, a ser provida a uma

determinada pessoa, mas que acabou não lhe procurando; (b) que em outra ocasião, a

ODEBRECHT estava trabalhando no projeto de uma refinaria de Angola, e ROGÉRIO
solicitou para que o declarante recebesse uma equipe da ODEBRECHT que estava

trabalhando no projeto e que estava enfrentando algumas dificuldades para fechar o

projeto, a fim de que o declarante pudesse prestar um tipo de consultoria/auxílio a eles,

usando sua experiência na PETROBRAS; (c) que também se recorda de ter chamado

ROGÉRIO para tratar de sugestões de adaptações para reduzir custos e simplificar

procedimento em obras da RNEST, as quais seriam boas para a ODEBRECHT

(porque reduzia custos, quando o preço já estava fechado) e também para a

PETROBRAS (porque reduzia o tempo da obra); QUE não tem conhecimento que

qualquer outro executivo da RNEST, ;.cima ou abaixo do declarante, estivesse

recebendo vantagens indevidas; QUE deseja pontuar que sempre tratou com

ROGÉRIO, e ninguém mais da ODEBRCCHT; QUE não sabe como os pagamentos

eram operacionalizados no âmbito d:a ODEBRECHT, e não tem certeza até que ponto

os pagamentos saíam ou transitavam por uma conta de ROGÉRIO; QUE no total,

recebeu aproximadamente US$ 7.000X00,00 da ODEBRECHT; QUE perguntado

sobre recebimento de vantagens indevidas por meio de SHINKO NAKANDAKARI,

afirma que o conheceu por volta de 20C1/2002, quando ele trabalhava na empresa

TALUDE; QUE desenvolveu uma amizade muito próxima com SHINKO; QUE em

algum momento, SHINKO chegou a lhe c.erecer vantagem indevida para que atuasse

de alguma forma que não chegou a esclarecer, mas que o declarante negou, em razão

de sua amizade e porque ficou preocupado que SHINKO fosse lhe ficar cobrando

favores; QUE isso ocorreu por volla de 2010, quando já estava na RNEST; QUE

passado algum tempo, já em 201;, SHINKO e o declarante se encontravam com

freqüência no Rio de Janeiro sempre que òHINKO ia até lá; QUE se encontravam para

jantar e tomar drinks em hotéis, tais quais aqueles mencionados por SHINKO em sua

colaboração; QUE SHINKO freque iterrk.nte falava ao declarante que a "diretoria"

estava muito contente com o trabal o de declarante na RNEST; QUE por "diretoria11,

compreendia que ele falasse da Diretoria Ja GALVÃO ENGENHARIA, já que SHINKO

era uma pessoa vinculada à GALVÃO naquela época; QUE SHINKO voltou a oferecer

vantagem indevida ao declarante, que novamente o declarante negou; QUE o

declarante deixou claro para SHINKO que ajudaria a GALVÃO no que fosse possível,

IPLN0 2320/2015 fls. 3 / 5



SR/PF/PR

Fl: Jü{
Rub:

mas nada fora ou contra suas atribuições; QUE de qualquer maneira, SHINKO

entregou ao declarante, em um determinado jantar, uma caixa de whisky; QUE

SHINKO disse ao declarante que, dentro da caixa, havia um outro presente; QUE

dentro da caixa, havia dinheiro, em espécie; QUE isso ocorreu no Hotel Sofitel; QUE a

segunda vez, ocorreu no Caesar Park, em um café da manhã, também em uma caixa

de whisky; QUE ainda houve uma terceira entrega de dinheiro, na casa do declarante,

da mesma forma (também dentro de uma caixa de whisky); QUE em todas as vezes, a

caixa estava em uma sacola de free shop; QUE era prática comum de SHINKO

presentear o declarante com whiskies e bebidas, e que portanto a primeira entrega não

lhe surpreendeu, exceto pelo fato de e^tar com dinheiro dentro; QUE na primeira

entrega, o declarante recusou o presente, mas SHINKO insistiu, dizendo que era uma

presente dele para o declarante, e então o declarante acabou ficando com o dinheiro,

assim como ocorreu em mais duas ocasiões; QUE o declarante não se recorda quando

as entregas ocorreram e com qual intercalo; QUE não sabe o total que recebeu do

declarante (talvez R$ 120.000,00, algo em torno disso), mas que nega ter recebido R$

400.000,00; QUE acredita que SHINKO pagasse outras pessoas, porque ele dizia que,

quando iria entregar dinheiro em espécie ao declarante, ia de carro para o Rio de

Janeiro, e que não parece crível que fossu viajar de carro só para levar dinheiro para o

declarante; QUE para o declarante, sempre pareceu que os pagamentos vinham de

SHINKO, mas que lhe restou claro que, para SHINKO, os pagamentos advinham da

GALVÀO, ou seja, se originavam cie su i atuação na GALVÃO; QUE SHINKO, em
determinado momento, parou de lhe p.jsentear com caixas com dinheiro, já por

ocasião do início da Lavajato; QUE SHINKO nunca lhe indicou os nomes de quem, na

GALVÃO, determinava ou não os pagamentos em favor do declarante; QUE muito

embora SHINKO dissesse que o dinheiro era um "presente seu", ficou claro para o

declarante, pelo teor das conversas mar,.idas, que era um pagamento relacionado a

obtenção de alguma benesse pela GALVÃO; QUE para o declarante, é provável que,

em razão dos pagamentos, SHINKO usa ;se o nome do declarante junto à GALVÃO,
mas mostrar influência; QUE dese, i também esclarecer fatos relacionados a MARIO

ILDEU DE MIRANDA; QUE conheço MAI IO desde a década de 80, tendo trabalhado

juntos na mesma área (projetos); QUE em 2010/2011, MARIO ILDEU já estava

aposentado na PETROBRAS; QUE houve um grande volume de contratação na área

de plataformas, e MARIO ILDEU pediu ao declarante que lhe ajudasse em alguns

projetos; QUE o declarante tiniu muito conhecimento pela sua atuação na

PETROBRAS ao longo dos anos e MAMO ILDEU então lhe pediu assessoria; QUE

combinaram que MARIO ILDEU lhe traria dúvidas ou questões, fora do expediente,

sempre que fosse necessário; QUíi as questões gravitavam em torno de editais de

plataforma, essencialmente; QUE n o sabe ao certo para quem MARIO trabalhava na

época (para qual interessada); QUL c dv clarante trabalhou em minutas de contratos,

tirando dúvidas, questões envolvendo 1 AC e BDI (estabelecimento de valores de

contingência); QUE, basicamente, o declarante utilizava sua experiência na

PETROBRAS para ajudar MÁR1C a então ajudar seus clientes de MARIO

aumentassem suas chances de "não err: r" na proposta, especialmente porque eram

clientes estrangeiros, que não tinham piei o conhecimento da realidade de mercado no

Brasil; QUE perguntado se utiliza níonnações privilegiadas em razão de seu

cargo, afirma que não; QUE não confeccona\/a documentos aos clientes de MÁRIO,
apenas provia consultoria ao própri i MÁRIO; QUE foi combinado entre os dois que, se
houvesse êxito na proposti, pagai ia : ieclaiante; QUE houve êxito em várias das

propostas em que o declarante se envoi.eu, tendo então o declarante feito jus a R$
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11.000.000,00, a serem pagos por MARIO; QUE o declarante optou por não receber

no Brasil e indicou para MARIO a conta co JULIUS BAER; QUE a primeira consultoria

que prestou a MARIO foi em 2009, mas que o grosso dos pagamentos foi em 2011;

QUE MARIO foi pagando em parcelas de US$ 100.000,00, até totalizar o valor total

devido; QUE o último pagamento recebido de MÁRIO foi em novembro/2013, tendo
fechado o valor total que lhe era devido; QUE MARIO se utilizou da conta TECH

TRADE para os pagamentos; QUE entende que os valores alcançados por MARIO não

constituíram vantagem indevida, porque devidos em razão de uma consultoria

efetivamente prestado, sendo que a única irregularidade que vislumbra foi o

recebimento dos valores nc Exterior, na c nta não declarada; QUE MARIO inclusive se

dispôs a pagar no Brasil, mas que o ■..„■ larante foi quem optou por receber lá fora;

QUE o declarante não quis receber no B asil porque teria que abrir uma empresa, e,

figurando na empresa, achava que podo ia trazer problemas dada a sua posição na

PETROBRAS (conflito de interesses;. ,*esta ocasião, apresenta dados bancários

obtidos junto às contas referidas, c^m planilhas indicando os pagamentos

mencionados na oitiva, bem como e-mails relevantes à investigação. Que deseja

consignar também que está à disp. i das autoridades brasileira para assinar os

documentos com a finalidade de enca linhar a repatriação dos valores que se

encontram na Suiça, e rec> ^idos a título 3 propina e também aqueles recebidos pela

TECH TRADE, os primeius par i fin e perdimento e o segundo para eventual

pagamento de multa compensatóia q: ,,e for arbitrada e demais custas. Nada mais

havendo a ser consignado, determino.. /Autoridade que fosse encerrado o presente
termo que, lido e achado conformo vai ^d/iodos assinado.

AUTORIDADE :

DECLARANTE :

ADVOGADO(A)

ADVOGADO(A)
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