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AO(s) 17 dia(s) do mês de j lho de 2015, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Fed ral, em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA 
SILVA, Delegado de Polícia ederal, Classe Especial , matrícula nº 8.190, comigo , 
Escrivão(ã) de Polícia Feder 1, ao final assinado e declarado, presente CESAR 
RAMOS ROCHA. sexo masc lino, nacionalidade brasileiro, casado(a), filho(a) de 
Valdemar Barbosa Rocha e Es lina Ramos Rocha, nascido(a) aos 30/05/1966, natural 
de ltumbiara/GO, instrução terc iro grau completo, profissão Administrador, documento 
de identidade nº 2892909/, C F 363.752.091 -53, residente na(o) Rua Carlos Weber, 
663, ap 24, A, bairro VIia Leo oldina, São Paulo/SP. lnquirido(a) sobre os fatos em 
apuração pela Autoridade Poli ial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) DORA 
MARZO DE A CAVALCANTI CORDANI, inscrito na OAB/SP sob nº 131054 e 
AUGUSTO DE ARRUDA BOT LHO, OAB/SP 206575, com escritorio a Rua Pedroso 
Alvarenga, 900/5° andar, fon s comercial(11) 30785404, celular (11) 99341211 . 
RESPONDEU: QUE , pergunt do quando ingressou no Grupo ODEBRECHT, quais 
cargos ou funções teria ocupa o e quais seriam as suas atribuições, respondeu que 
pretende invocar o seu direito e nstitucional de permanecer calado; QUE , perguntado 
se participou ou teve conheci ente de reuniões visando ajustes e/ou direcionamento 
de licitações, seja no tocante PETROBRAS outras estatais ou quaisquer entidades 
públicas nas esferas municipal, estadual ou federal, respondeu que pretende invocar o 
seu direito constitucional de p rmanecer calado; QUE . perguntado se conhece as 
pessoas de PEDRO BARUSC , ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA, 
JULIO GERIN CAMARGO, AU USTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, RICARDO 
PESSOA, DALTON AVAN INI, EDUARDO HERMELINO LEITE, MILTON 
PASCOWICH, RAFAEL ÂNG LO LOPES qual a sua relação com os mesmos, 
respondeu que pretende invoc r o seu direito constitucional de permanecer calado; 
QUE , perguntado se tem c nhecimento de algum motivo pelo qual alguma das 
pessoas anteriormente meneio adas teria interesse em prejudicar gratuitamente a sua 
pessoa ou o Grupo ODEBRE HT, respondeu que pretende invocar o seu direito 
constitucional de permanecer calado; QUE , perguntado se participou ou teve 
conhecimento de qualquer esq ema visando o pagamento de vantagens indevidas a 
agentes públicos em quaisqu r esferas de poder, no Brasil ou exterior, ou para 
executivos de empresas esta ais, respondeu que pretende invocar o seu direito 
constitucional de permanecer calado; QUE , perguntado se participou ou teve 
conhecimento de qualquer e quema visando o sobrepreço de bens e serviços 
vendidos a administração diret indireta ou estatais respondeu que pretende invocar o 
seu direito constitucional de pe anecer calado; QUE , perguntado se obteve o grupo 
ODEBRECHT qualquer tratam nto privilegiado perante a administração pública direta, 
indireta ou estatais, responde que pretende invocar o seu direito constitucional de 
permanecer calado; QUE , pe guntado se foram feitas doações ou contribuições de 
forma direta ou indireta por part do Grupo ODEBRECHT a pessoas ou entidades com 
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o fim de obter favores ou tr tamento privilegiado perante a administração pública 
direta, indireta ou estatais ou esmo junto a outros países, respondeu que pretende 
invocar o seu direito constituci nal de permanecer calado; QUE , perguntado se foi o 
declarante ou quaisquer dirig ntes ou executivos do Grupo ODEBRECHT procurado, 
instado ou compelido no senti o de fornecer vantagens ilícitas a pessoas ou entidades 
a fim de obter vantagens ou f vares, ou mesmo para que os interesses do grupo não 
fossem prejudicados, respond u que pretende invocar o seu direito constitucional de 
permanecer calado; QUE , pe guntado se possui o apelido de NARUTO e se manteve 
contato com ALBERTO YO SSEF visando o pagamento de vantagens ilícitas a 
dirigentes da PETROBRAS ou doações/contribuições a pessoas ou entidades a fim de 
obter vantagens ou favores p ra si ou para as empresas do Grupo ODEBRECHT, 
respondeu que pretende invo ar o seu direito constitucional de permanecer calado; 
QUE , perguntado se gostaria de dizer algo m seu favor, respondeu que pretende 
invocar o seu direito constituci nal de per anecer calado. Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou a Auto idade que f sse encerrado o presente termo que, lido e 
achado conforme vai por todo assinado, nclusive por mim, ~ u--/ , Ana 
Claudia de Campos, Escrivã d olícia Fe ral , Classe Especia~ícula nº 11 .107, 
que o lavrei. 
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