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TERMO DE DECLARAÇÕES DE

ANTÔNIO DELFIM NETO:

Ao(S) 15 dia[s) do mês de agosto de 2016, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL -

SÀO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava RODRIGO LUÍS SANFURGO DE

CARVALHO, Delegado de Polícia Federal, 1* Classe, matrícula n.Q 15.995, compareceu

ANTÔNIO DELFIM NETO, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, casado, filho(a) de

JOSÉ DELFIM e MARIA DELFIM; nascido(a) aos 01/05/1928; natural de São

Paulo/SP; profissão economista; CPF 008.580.998-53 ; residente na(o) Rua Armando

Penteado, 382, São Paulo/SP. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE é

consultor econômico, atividade que exerce há aproximadamente 65 (sessenta e cinco

anos); QUE além de consultor econômico é aposentado pela Universidade de São

Paulo e Câmara dos Deputados; QUE LUIZ APPOLONIO NETO presta ao declarante

serviços na área jurídica com freqüência; QUE não possui relação societária com LUIZ

APPOLONIO que, conforme afirmado, presta serviços ao declarante; QUE, por vezes, o

declarante realiza determinada consultoria, oportunidade em que se vale dos serviços

do LUIZ APPOLONIO; QUE LUIZ APPOLONIO receber por tais serviços de consultoria;

QUE, portanto, LUÍS APPOLONIO realiza consultoria jurídica ao declarante; QUE

conhece a empresa LS CONSULTORIA, cujo sócio é LUIZ APPOLONIO; QUE LUIZ

APPOLONIO emite as notas pelos serviços prestados ao declarante por meio da

empresa LS CONSULTORIA; QUE é conhecido pela alcunha de PROFESSOR; QUE

presta consultoria para a empresa ODEBRECHT há mais de 2D (vinte) anos; (

recebeu R$ 240.000,00 da ODEBRECHT por serviço de cônsultòrtaj QUE não
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idéia que tal valor veio do denominado setor de operações estruturadas da

ODEBRECHT; QUE sabe apenas que referido valor saiu da ODEBRECHT em virtude de

unia consultoria prestada; QUE solicitou o pagamento em espécie; QUE preferiu o

pagamento em espécie por motivos pessoais, por pura conveniência; QUE solicitou

que APPOLONIO recebesse o dinheiro em questão por motivo de conveniência; QUE

APPOLONIO é seu sobrinho; QUE em diversas oportunidades presta consultoria sem

qualquer contrato, o que não exclui a natureza da consultoria prestada; QUE,

conforme afirmado, presta serviços para a ODEBRECHT há mais de 20 (vinte) anos;

QUE, por vezes, presta consultoria por telefone ou pessoalmente; QUE, no caso em

questão, não possui um contrato firmada, mas assegura que prestou tal consultoria e

recebeu por ela o valor de R$ 240.000,00; QUE não sabe nada sobre senha; QUE o

valor de R$ 240.000,00 foi entregue no escritório de seu sobrinho LUIZ APPOLONIO

por razões de conveniência; QUE possuía tanto contato com EMÍLIO ODEBRECHT,

PEDRO NOV1S e ALUISIO ARAÚJO; QUE não se recorda quem agendou a entrega dos

valores e nada sabe acerca da senha; QUE não se recorda por qual meio de

comunicação foi ajustado a entrega dos 240.000,00; QUE o valor em questão foi gasto;

QUE não sabe precisar exatamente a destinação; QUE referido valor foi

posteriormente declarado aos órgãos competentes; QUE seus contadores

providenciaram a retificação da declaração de imposto de renda para inserir referido

valor; QUE declarou citado montante como serviço prestado; QUE se compromete a

encaminhar documentação comprovando o recolhimento do imposto no prazo de até

30 (trinta) dias; QUE LUIZ APPOLONIO entregou o dinheiro ao declarante; QUE LUIZ

APPOLONIO não recebeu parte do dinheiro nem qualquer valor relacionado aos

240.000,00; QUE possui um contrato formal com a ODEBRECHT de consultoria; QUE

mensalmente envia relatórios para a ODEBRECHT; QUE não recebeu outras quantias

da ODEBRECHT em circunstancia similares; QUE NÃO se recorda de FERNANDO

MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO SOARES, MARIA LÚCIA TAVARES, ANGELA PALMEIRA

ou H1LBERTO SILVA; QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a
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autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a)

declarante Dr. MAURÍCIO SILVA LEITA, OAB n9 164483/SP, com escritório situado na

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 5* andar, ltaim Bibi, São Pauio/SP, tel 11-3847-

3901, e comigo, PET£KS$1^DA SILVA GOUVEIA NUNES, Escrivão de Polícia Federal,

l5 Classe, matrícuíí

AUTORIDA

DECLARANTE

|ADVOGADO(A) | :

ESCRIVÀO(A)
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