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SERVIO P~BLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL 
SUPERINTEND~NCIA REGIONAL NO PARANA 

TERMO DE DECLARA9OES 
que presta BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 

Ao(s) 24 dia(s) do mes de fevereiro de 2016, nesta Superintend6ncia Reaional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA 
RODRIGUES, Delegada de Polcia Federal, 3a Classe,matricula no 19.317. oresente 
BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, sexo masculino, nacionalidade brasileira. 
casado(a), filho(a) de Benedicto Barbosa da Silva e Alice Diniz da Silva. nascido(a' aos 
30/09/1960, natural de Lins/SP, instru9~o terceiro qrau comoleto. orofissn 
Engenheiro, documento de identidade n~~ 77303568/SSP7SP, CPF 015.225.538-94 
residente na(o) Rua Codajas, 372, casa, bairro Leblon, CEP 22450-100. Rio de 
Janeiro/RJ, fone (21)25406966, celular (21)999874781. Inquirido(a) sobre os fatos em 
apura9~o pela Autoridade Policial, na presen9a de seu(sua, s) advoaado(a. s') GUID() 
FEROLLA GUIDA BENICIO, inscrito na OAB/RJ sob n~~ 195985. GABRIEL DE 
ALENCAR MACHADO, inscrito na OAB/RJ sob n~~ 6472794, NELIO ROBERTO SEIDL. 
MACHADO, inscrito na OAB/RJ sob n~~ 23532, ADRIANO CHAVES JUCA ROLIM 
inscrito na OAB/SP sob n~~ 280660 e JOAO FRANCISCO NETO, inscrito na OAB/RJ 
sob n~~ 147291. Cientificado acerca da garantia constitucional de Permanecer em 
sil6ncio, RESPONDEU:~~ QUE perguntado sobre sua forma9~o academica. resoondeu 
que ~~ engenheiro civil; QUE perguntado sobre seu hist6rico no aruoo ODEBRECHT' 
afirma que ingressou na CONSTRUTORA NORBERTO ODEBREcHT h~~ 30 anos. 
tendo entrado como estagirio; QUE com o passar dos anos, foi ascendendo na 
empresa; QUE foi estagi~rio por 6 meses, chefe de setor por 1 ano, cierente de ~~ rea 
por aproximadamente 8 meses e entao diretor de contrato por 4 anos: QUE de l~~ ate 
2007, foi diretor superintendente e a partir dai lider empresarial, o aue sianifica ser 
presidente da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA; QUE a nomenclatura de lider 
empresarial9 uma nomenclatura de uso interno; QUE como oresidente da 
ODEBRECHT INFRAESTRUTuRA, suas fun96es dizem respeito ~~ s ooerac6es d 
ODEBRECHT em todo o Brasil, excetuada a parte de contratos com a PETRORRAS' 
QUE de forma ilustrativa, cita que cabe ~~ ODEBRECHT INFRAESTRUTURA a aest~n 
de contratos relativos a metr6, aeroportos, etc.; QUE se encontram subordina os ao 
declarante 7 diretores superintendentes; QUE abaixo de tais diretores, se encontram 
45 gerentes de contrato; QUE no a mbito da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA.ha 
50.000 funcion~rios; QUE esclarece que a ODEBRECHT INFRAESTRUTURA 6 um 
dos braos da CNO, junto com a ODEBRECHT ENGENHARIA INDUSTRIAL 
ODEBRECHT AFRICA E EUROPA, ODEBRECHT AMERICA LATINA e VENEZUELA 
QUE a ODEBRECHT INFRAESTRUTURA corresponde a aproximadamente 20% das 
opera96es da CNO; QUE como presidente da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA. 
cabia ao declarante consolidar os contratos nesse segmento no Brasil: QUE seu 
sal~rio na ODEBRECHT ~~ suau nica fonte de renda; QUE h~~ dois anos atras, chegou 
a come9ar uma empresa (BBSJ CONSULTORIA E PROJETOS - EIRELI) oara orestar 
consultoria na ~~ rea de engenharia, uma vez que possui um va . curriculo na a rea 
mas acabou desistindo porquanto seu trabalho na ODEBR ~~ T lhe tomava muitc 
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tempo; QUE chegou a prestar servi9os internos para a pr6pria ODEBRECHT, j~~ que 
n~o h~~ nenhum normativo interno da empresa que proIba a presta9ao de consultoria 
por executivo do grupo; QUE perguntado acerca do projeto para o qual prestou 
consultoria por meio de sua empresa, afirma n~o se lembrar, apenas afirmando que 
era um projeto t~cnico; QUE perguntado acerca de sua rela9~o profissional com 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, afirma que ele ~~ Presidente da holding e que, como 
tal, cabe ao declarante, na condi9~o de Lider Empresarial (LE), reportar-se a ele; QUE 
no total s~o 11 Lideres Empresariais, todos se reportando ao Presidente da holding; 
QUE esclarece, contudo, que MARCELO BAHIA ODEBRECHT por vezes nao tinha 
pleno conhecimento de algumas opera96es tendo em vista a forma como as 
opera96es sao estruturadas, de forma delegada, j~~ que cada Gerente de Contrato 
acaba por montar uma "mini empresa" referente a cada contrato, com autonomia 
financeira, administrativa, etc.; QUE entao MARCELO BAHIA ODEBRECHT acabava 
tendo conhecimento dos assuntos que eram reportados pelo Lider Empresarial, ou 
outros assuntos que eram de seu interesse e eram questionados aos LEs; QUE 
perguntado a quem o declarante estava subordinado na empresa, afirma que apenas a 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE perguntado se tinha alguma atua9ao no 
sentido de realizar e providenciar doa96es a campanhas eleitorais, afirma que nao; 
QUE lhe cabia atuar no sentido de consolidar os dados trazidos por diretores e 
apresentar aos LEs e a MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE perguntado se j~~ 
coube ao declarante alguma atua9ao de entrega de valores n~o oficiais para 
financiamento de campanhas, afirma que n~o; QUE pergunta se e conhecido pela sigla 
BJ (BENEDICTO JUNIOR), afirma que sim; QUE poucas pessoas, inclusive 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, lhe chamam de BJ, especialmente por escrito; QUE 
pessoalmente, ~~ comumente chamado de JUNIOR; QUE mostrada ao declarante a 
planilha ''POSICAO - ITALIANO31O72O12MO.xls" constante da Representa9ao n 
5003682-16.2016.404.7000IPR, afirma que nunca a tinha visto antes; QUE 
desconhece seu conte~do e forma; QUe perguntado sobre os termo "ITALIANO", que 
consta do nome da planilha, afirma que desconhece seu significado; QUE perguntado 
sobre a sigla LM, afirma que ~~ possivel que seja LUtZ MAMERI pelo contexto, j~~ que 
se encontra junto com a sigla BJ, a qual comumente se refere ao seu pr6prio nome; 
QUE LUIZ MAMERI tamb~m 6 um Lider Empresarial; QUE perguntado sobre o uso da 
sigla BJ e BJ (2), afirma que, pelo que v~, se trata de aloca9ao de algum tipo de 
recursos, sendo possivel que BJ2 seja o valor (saldo) ap6s alguma dedu9ao do valor 
vinculado ~~ rubrica BJ, mas que se trata de suposi9ao; QUE perguntado sobre as 
observa96es "(+ - 10 % internado x TCU)", "V", "Extra", "Custo LM"; QUE desconhece 
a sigla "BK"; QUe acredita que a sigla "HV", pela l6gica da tabela, seja HENRIQUE 
VALADARES, que foi LE de Energia; QUE VALADARES saiu do grupo ODEBRECHT 
em 2012, pelo que se recorda; QUE perguntado sobre descri96es contidas na coluna 
"Usos" da planilha: "Evento 2008 (Elei96es Municipais) via Feira", "Evento EI Salvador 
via Feira", "Solicitado em 2009 (Via JD)", "Solicitado em Abril e Maio 2010 (Via JD)", 
"Eventos Julho / Agosto I Setembro 2010 (16 + 4 Bonus) via JD", "Evento Setembro 
2010 Extra (Assuntos BJ, 900 via Bonus PT) via JD", "Menino da Floresta - direto com 
Menino", "Pr~dio (IL)" "Feira (atendido 3,5MM de Fey a Maio de 2011) SaIdo Evento", 
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HILBERTO; QUE perguntado sobre MARIA LUCIA GUIMARAES TAVARES e sua 
rela9ao  com  ela, afirma que se trata de assistente financeira  em  Salvador, mas  que 
sempre  tratava  de amenidades com ela, tal como futebol; QUE  nunca  acionou MARIA 

L CIA para  assuntos  profissionais e que apenas cruzava  com  ela  em  suas idas a 
Salvador; QUE perguntado sobre VINICIUS VEIGA BORIN e sua rela9ao  com  ele, 

afirma  nao conhec~-lo; QUE perguntado se deseja consignar outras informa96es 
em  sua  defesa, afirma que deseja esclarecer que, quanto ao dilogo com referencia a 
vIdeo no Youtube, afirma que se tratava de uma s~tira a DILMA ROUSSEF e que 
menciona que o PARTIDO teria pago 1 milhao de reais, nada tendo a ver com 
pagamentos supostamente feitos pela empresa, tal qual ~~ sugerido na Representa9~o; 
QUE sobre o dilogo referente ao debate e ao financiamento de obras em Cuba pelo 
BNDES, afirma que MARCELO ficou indignado com afirma9ao feita pela Presidente 
sobre o fornecimento de garantias em obras internacionais e cogitou que fosse 
acionada a irma de AECIO NEVES para que fossem prestados os devidos 
esclarecimentos, a fim de mostrar que  o  que a afirmativa da Presidente no debate era 

~~	falsa. i que a garantia era dada pelo governo cubano, n~o pela empresa respons~vel 

oelo  Droieto: QUE sobre di~logo da pagina 35  da  l-<epresenta9ao, a  quai rerere um 
suoosto canal  seguro  existente entre o aeciarante  e  ivii-r ~tLu b~kflh/-\ 
sara  conversas, deseia consignar que interpreta que  o dialogo  se  reiere  a  iaiar quanao 
estivesse seguro, n~o por meio de  um  meio seguro; QUE  perguntaao  se  possui aigum 
canal  seguro  de conversa com  MARCELO ODEBRECHT, afirma  que  considera  seguro 
o  telefone do  escrit6rio; QUE o di~logo trata de doa9ao eleitoral relacionada a AECIO 
NEVES e PICIANI e n~o ha nada de criminoso a respeito da tal doa9~o; QUE deseja 
consignar que a interpreta9~o dada pelo analista de que havia preocupa9ao, por parte 
da ODEBRECHT, em rela9~o a SERGIO CABRAL no caso MF, ~~ equivocada, uma  vez 
que tal preocupa9ao teria sido manifestada por AECIO NEVES; QUE reafirma que 
acerca de tal assunto tamb~m inexistia conduta criminosa; QUE sobre  o  dilogo 
referente ~~ Lavajato, entende que nao havia nenhuma tentativa de obstru9ao ou algo 
do  g~nero envolvendo o declarante ou MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE sobre 
dilogo constante da fI. 36 da Representa9ao, afirma que  o  di~logo n~o envolveu 
nenhum ajuste ilicito acerca de obras olimpicas, mas sim dilogo referente  ' 
concess~o do  Maracana, na qual a ODEBRECHT PROPERTIES ~~ propriet~ria; QUE 

~~	as  obras  olimpicas mencionadas no dilogo sao aquelas referentes ao Macarana e 
Maracanazinho, que  eram  responsabilidade da concession~ria; QUE MARCELO 
ODEBRECHT entao  sugere buscar apoio do Governador PEZAO  para  o financiamento 

dessas  obras, e que  tal  apoio nao consiste  em  qualquer conduta criminosa; QUE  sem 

prejuizo  dos  esclarecimentps prestados, restou  o  declarante e a defesa cientificados 
de aue  a presente investiq~C~o nao tem Por objeto pessoas  com  prerrogativa  de  loro 
Nada mais havendo a sbr cbnsignado, determinou a Autoridade que tosse encerraao o 
presente termo que, lida e achad9 contorme vai por todos assinaao 

AUTORIDADE 	 

 

~~ 

 

~~ ~~ 

IPL No 0208/2016 
	

fis. 5/6 



SR/DP/PR
Fl 

~ RubT ~~ 

DECLARANTE 

ADVOGADO(A) 

ADVOGADO(A) 

ADVOGADO(A) 

BENEDICT' BARBOSA DA SILVA JUNIOR 

I ~~~~~ 

~~~ I 

γ~~~ 

~~mM1 

ADVOGADO(A) 	 / 

~~	ADVOGADO(A) ~~~ 

   

~~~~~~‘~~ ,j 	-~E~~9I~ 9~~~

   

  

~~~~~~~~~~ ~“~~~~~~ 

 

  

"”~~ 

  

    

IPL No 0208/2016 
	

fis. 6/6 


