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AO(s) 17 dia(s) do mês de ulho de 2015, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Fe 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 ROGERIO 
SANTOS DE ARAUJO, sexo asculino, nacionalidade brasileiro, casado(a) , filho(a) de 
Lauro Lacaille de Araujo e !anda Santos de Araujo, nascido(a) aos 19/09/1948, 
natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução terceiro grau completo, profissão Engenheiro, 
documento de identidade nº 31027386/SSP/RJ, residente na(o) Rua lgarapava, 90, 
ap 801, bairro Leblon, Rio de aneiro/RJ. lnquirido(a) sobre os fatos em apuração pela 
Autoridade Policial, na presen a de seu(sua, s) advogado(a, s) GUILHERME ZILIANI 
CARNELOS, inscrito na OAB P sob nº 220558 e CAMILA VARGAS DO AMARAL, 
OAB/SP 246634, com escritó io na Rua Pedroso Alvarenga - 1221 , conj 8 B, bairro 
ltaim Bibi, CEP 4531012, São aulo/SP, comercial(11) 30797299, RESPONDEU: QUE 
perguntado quando ingressou no Grupo ODEBRECHT, quais cargos ou funções teria 
ocupado e quais seriam as s as atribuições, respondeu que pretende invocar o seu 
direito constitucional de perm necer calado; QUE , perguntado se participou ou teve 
conhecimento de reuniões vis ndo ajustes e/ou direcionamento de licitações, seja no 
tocante a PETROBRAS outra estatais ou quaisquer entidades públicas nas esferas 
municipal, estadual ou fede ai, respondeu que pretende invocar o seu direito 
constitucional de permanecer alado; QUE . perguntado se conhece as pessoas de 
PEDRO BARUSCO, ALBERT YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA, JULIO GERIN 
CAMARGO, AUGUSTO RIS IRO DE MENDONÇA NETO, RICARDO PESSOA, 
DALTON AVANCINI, EDUA DO HERMELINO LEITE, MILTON PASCOWICH, 
RAFAEL ÂNGULO LOPES q ai a sua relação com os mesmos, respondeu que 
pretende invocar o seu direito onstitucional de permanecer calado; QUE , perguntado 
se tem conhecimento de algu motivo pelo qual alguma das pessoas anteriormente 
mencionadas teria interesse m prejudicar gratuitamente a sua pessoa ou o Grupo 
ODEBRECHT, respondeu qu pretende invocar o seu direito constitucional de 
permanecer calado; QUE , perguntado se participou ou teve conhecimento de 
qualquer esquema visando o agamento de vantagens indevidas a agentes públicos 
em quaisquer esferas de pode , no Brasil ou exterior, ou para executivos de empresas 
estatais, respondeu que prete de invocar o seu direito constitucional de permanecer 
calado; QUE , perguntado se participou ou teve conhecimento de qualquer esquema 
visando o sobrepreço de bens e serviços vendidos a administração direta, indireta ou 
estatais respondeu que prete de invocar o seu direito constitucional de permanecer 
calado; QUE , perguntado obteve o grupo ODEBRECHT qualquer tratamento 
privilegiado perante a administ ação pública direta, indireta ou estatais, respondeu que 
pretende invocar o seu direito onstitucional de permanecer calado; QUE , perguntado 
se foram feitas doações ou ntribuições de forma direta ou indireta por ~~e do 
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privilegiado perante a administ ação pública direta, indireta ou estatais ou mesmo junto 
a outros países, respondeu ue pretende invocar o seu direito constitucional de 
permanecer calado; QUE , pe guntado se foi o declarante ou quaisquer dirigentes ou 
executivos do Grupo ODEBR CHT procurado, instado ou compelido no sentido de 
fornecer vantagens ilícitas a pessoas ou entidades a fim de obter vantagens ou 
favores, ou mesmo para qu os interesses do grupo não fossem prejudicados, 
respondeu que pretende invo ar o seu direito constitucional de permanecer calado; 
QUE, perguntado acerca de ua relação com BERNARDO FREIBURGHAUS e se 
realizou depósitos em contas i dicadas pelo mesmo visando o pagamento de propinas 
em especial para PAULO RO ERTO COSTA em retribuição a atitudes do mesmo em 
defesa dos interesses do Grup ODEBRECHT, respondeu que pretende invocar o seu 
direito constitucional de perma ecer calado; QUE , perguntado acerca de sua relação 
com JOSE REGINALDO FILPI e o motivo pelo qual o mesmo feito depositas em seu 
favor; QUE , perguntado qual eria a sua relação com a empresa HAYLEY, respondeu 
que pretende invocar o seu ireito constitucional de permanecer calado; QUE , 
perguntado se teria se escond do na residência de MARCELO ODEBRECHT quando 
da deflagração da Fase 07 da Operaçã~vajato, respondeu que pretende invocar o 
seu direito constitucional de pe manecer alado; QUE , perguntado se gostaria de dizer 
algo em seu favor, responde que pr ende invocar o seu direito constitucional de 
permanecer calado. Nada mai haven o a ser consignado, determinou a Autoridade 
que fosse encerrado o prese te ter!Jl que, lido e achado conforme vai por todos 
assinado, inclusive por mim, , Ana Claudia de Campos, Escrivã de 
Polícia Federal, Classe speci 1, nº 11 .107, que o lavrei. 
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