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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO

TERMO DE DECLARAÇÕES DE

PETRONIO BRAZ JÚNIOR:

AO(s)02 clia(s) do mês de agosto de 2016, nesta Superintendência Regional no Rio de
Janeiro, onde se encontrava RICARDO DE CARVALHO, Delegado de Polícia Federal,
compareceu PETRONIO BRAZ JÚNIOR, sexo masculino, nacionalidade brasileira,
casado(a), filho(a) de PETRONIO BRAZ e MARIA OLGA DE FIGUEIREDO BRAZ,
nascido(a) aos 17/09/1963, instrução terceiro grau completo, profissão Engenheiro,
documento de identidade n° 24786052-1/DIC/RJ, CPF 296.787.491-49, residente na{o)

Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso, 3.080, Bloco 05/Apto. 401, bairro Barra da Tijuca ,

Rio de Janeiro/RJ, fone (21)24380389, celular (21)982722509, endereço comercial

na(o) Rua Santa Luzia, 651, 6° andar, bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ. Inquirido(a) a
respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE atualmente trabalha na CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVAO/BR; QUE nos últimos cinco anos, exerceu as seguintes funções:

de 2011 a meados de 2012, exerceu a função de Diretor de Negócios na América

Latina na CQG; QUE nesta função, embora lotado no Rio de Janeiro, era responsável

pelas operações fora do Brasil e viajava por toda a América Latina; QUE durante o ano
de 2012, exerceu a função de Diretor-Adjunto (ou Vice-Diretor-Adjunto), não sabendo

precisar, fazendo a transição com o Diretor-Presidente IDELFONSO COLARES
FILHO, eis que posteriormente iria assumir o cargo de Diretor-Presidente, o que
efetivamente ocorreu em 2013, com a aposentadoria de IDELFONSO; QUE de 2013

até a presente data, o declarante exerce a função de Diretor-Presidente da
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO/BRASIL; QUE na sua gestão como

Diretor-Presidente da CQG/Brasil, estava subordinado ao Conselho de Administração

da Construtora; QUE as decisões tomadas por ele, declarante, eram pautadas aos

ditames do Estatuto, ou seja, só poderia tomar decisões de sua alçada, caso tivesse

que adotar medidas que fugissem às suas atribuições, deveriam ser submetidas ao
crivo do Conselho de Administração; QUE não tinha poderes ilimitados de decisão; ^
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QUE O Conselho de Administração sempre foi formado, na gestão do declarante, por

MAURÍCIO JOSÉ DE QUEIROZ GALVÃO, RICARDO DE QUEIROZ GALVÃO e

FERNANDO DE QUEIROZ GALVAO; QUE desde janeiro de 2013, IDELFONSO

COLARES FILHO havia se afastado da Presidência da Construtora QUEIROZ

GALVÃO, e ao que se recorda, o mesmo foi para o Conselho de Administração da

QUEIROZ GALVÃO NAVAL; QUE afirma que nesta época não se encontrava, de

forma alguma, vinculado a IDELFONSO; QUE em março de 2013, ANDRÉ GUSTAVO

DE FARIAS PEREIFÍA ocupava o cargo de Diretor de Negócios Privados da

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO BRASIL; QUE ANDRÉ GUSTAVO era

subordinado do declarante; QUE o declarante nunca conheceu o senhor PAULO

ROBERTO COSTA; QUE o contrato celebrado entre a CONSTRUTORA QUEIROZ

GALVÃO BRASIL com a empresa COSTA GLOBAL CONSULTORIA, o qual foi

assinado por ele, declarante, teve a avaliação do Departamento Jurídico da

CQG/BRASIL, e, portanto, para ele, declarante, não era ideologicamente falso; QUE o

declarante soube, à época, que toda a parte de contato comercial anterior à assinatura

foi realizada pela lESA, uma empresa de engenharia que, em alguns projetos, era

consorciada da CQG/BRASIL; QUE desde o ano de 2004, a CQG/BRASIL mantinha

um acordo de cooperação com a lESA na prospecção e execução de negócios na área

de oléo e gás; QUE foi a lESA que apresentou o projeto de prospecção de

minirrefinarias, cuja consultoria seria feita pela COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUE

o valor do contrato de R$ 563.000,00 não era significativo, diante dos volumes

financeiros tratados pelo declarante nos demais contratos, que giravam em torno de

milhões de reais, e portanto não chamou sua atenção; QUE na época da assinatura do

contrato PAULO ROBERTO COSTA já não tinha mais qualquer vinculação com a

PETROBRAS, de onde já havia se afastado há mais de um ano, que só tomou

conhecimento desses fatos, em detalhes, posteriomente à deflagração da Operação

Lava Jato; QUE nessa época sequer sabia quem era PAULO ROBERTO COSTA;

QUE reafirma que nunca se reuniu com PAULO ROBERTO COSTA para tratar do

referido contrato, ou com qualquer representante da empresa COSTA GLOBAL

CONSULTORIA; QUE após as descobertas desses fatos, que culminaram com as

Operações da Lava Jato, a CQG/BRASIL tomou várias medidas de controle interno,

para inibir qualquer tipo de condutas que pudessem gerar dúvidas quanto às
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correições nas assinaturas dos contratos dos novos negócios; QUE foi instituída uma

Diretoria de Compliance, com as seguintes áreas: compliance, auditoria interna e

riscos; QUE foi feito código de conduta e ética, política de contratação de terceiros e

treinamentos, que abrangeram todos os funcionários da CQG/BRASIL; QUE também

foi criado um Conselho Consultivo independente na CQG/BRASIL; QUE o declarante

não participou do pagamento, referente a esse contrato, para a empresa COSTA

GLOBAL CONSULTORIA, eis que tais pagamentos são realizados mediante inclusão

em sistema, no setor de pagamentos da CQG/BRASIL; QUE não tem conhecimento

que o contrato teria servido para repasse de propina a PAULO ROBERTO COSTA;

QUE desconhece qualquer atuação de PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de

Abastecimento da PETROBRAS em favor da CQG/BRASIL; QUE como ANDRÉ era

Diretor de Negócios Privados da CQG/BF?ASIL, e subordinado ao declarante, a lESA

estabeleceu, em um primeiro momento, contato com ANDRÉ e com o declarante, com

proposta de contrato de prospecção de negócios na área de minirrefinarias; QUE

posteriormente, após assinatura do contrato, ANDRÉ GUSTAVO assumiu o

desenvolvimento das prospecções; QUE IDELFONSO COLARES FILHO não teve

qualquer participação na decisão de celebrar o contrato com a empresa COSTA

GLOBAL CONSULTORIA; QUE OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO não teve

qualquer participação na assinatura desse contrato, até porque quando o declarante

assumiu a Presidência da CQG/BRASIL, OTHON já não mais trabalhava na

CQG/BRASIL desde antes de 2012; QUE cabia á empresa lESA fiscalizar e

acompanhar a execução do contrato celebrado com a COSTA GLOBAL

CONSULTORIA; QUE cabia a Diretoria de Negócios Privados, da qual ANDRÉ

GUSTAVO era diretor, acompanhar os trabalhos da lESA; QUE como foi assinado

entre a lESA, consorciada da CQG/BRASIL, e a COSTA GLOBAL CONSULTORIA um

contrato com a mesma finalidade, coube a lESA o acompanhamento dos trabalhos

executados, pois nesse contrato de cooperação, a CQG/BRASIL operou como um

investidor, junto à lESA, para que esta realizasse os trabalhos de prospecção de

negócios, numa área nova (minirrefinarias); QUE ficou acordado que a CQG/BF^SIL

arcaria com o valor de R$ 600.000,00, enquanto que a lESA, que era responsável pelo

projeto de prospecção, arcaria com R$ 1.200.000,00; QUE a CQG/BRASIL honrou

com sua parte no negócio, pagando à COSTA GLOBAL o valor contratado, enquanto
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que a lESA não honrou integralmente o compromisso, fazendo com que os trabalhos

de levantamento de informação pela COSTA GLOBAL fossem interrompidos; QUE a

documentação gerada na execução do contrato encontra-se em poder da lESA; QUE

conheceu AUGUSTO AMORIM COSTA, que exerceu a função de assessor comercial

da CQG/BRASIL antes de o declarante assumir a Presidência da CQG/BRASIL, tendo

se desligado, ao que se recorda, na época da assunção da Presidência pelo

declarante; QUE AUGUSTO AMORIM COSTA não possui relação com os fatos sob

apuração; QUE pode afirmar que na sua gestão como Diretor-Presidente da

CQG/BRASIL não foi assinado qualquer contrato ideologicamente falso; QUE não tem

conhecimento que qualquer contrato ideologicamente falso do qual a CQG/BRASIL

tenha feito parte antes de sua gestão; QUE, no entanto, o declarante determinou a

contratação de uma empresa de auditoria forense externa, para promover uma

investigação interna acerca de algum tipo de desvio de conduta porventura ocorrido,

diante das notícias relatadas pela imprensa envolvendo processos em face da

CQG/BRASIL; QUE não tem conhecimento de ocorrências de repasses de vantagens

indevidas que teriam sido realizadas pela CQG/BF?ASIL, antes e durante a sua gestão,

a executivos da PETROBRAS e/ou agremiações políticas; QUE no período de

transição entre a gestão de IDELFONSO e a dele, declarante, pode afirmar que

compareceu a apenas uma reunião, em atendimento a um chamado de IDELFONSO,

tendo ocorrido no segundo semestre de 2012; QUE nesta única reunião, compareceu o

declarante e IDELFONSO, representando a CQG/BRASIL; QUE a reunião tratou da

instituição de um trabalho técnico, num grupo de trabalho, destinado a fazer estudos

de avaliação a respeito de reajustamento de contratos celebrados com a

PETROBF^S; QUE no chamado a essa reunião, ficou acordado que as empresas

participantes levariam um consultor técnico para desenvolverem esses estudos; QUE a

CQG/BRASIL apresentou naquela reunião o senhor MAURÍCIO CANTARELLI, que foi

contratado exclusivamente para esse fim; QUE desconhece a denominação "O

CLUBE DAS 16", somente tendo ouvido falar pela imprensa; QUE afirma, com

segurança, que, sob sua gestão, não ocorreu qualquer participação indevida da

CQG/Bí^SIL em processos licitatórios na PETROBRAS; QUE reafirma desconhecer a

existência do "CLUBE DAS 16".

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento
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do presente que, lido e achado conforme, assina com 0(a)declarante, na presença de

seu(sua, s) advogado(a, s) ILIDIO VENTURA VIGÁRIO DE MOURA, inscrito na

OAB/RJ sob n° 20408, com escritório na Avenida Rio Branco, 133, 12° Andar, bairro

Centro, CEP 20040006, Rio de Janeiro/RJ, comercial (21) 22248726 e comigo, ALEX

JESUS DE SOUZA, Escrivão de Policia Federal, V Classe, matrícula 14.970, que o

lavrei.

AUTORIDADE :

DECLARANTE /

ADVOGADO(A

ESCRIVÃO(Ã) :
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