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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES

que presta CÂNDIDO ELPIDIO DE SOUZA VACCAREZZA

Ao(s)21 dia(s) do mês de agosto de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ, em Curitiba/PR, perante FILIPE HILLE PACE,

Delegado de Polícia Federal, 3a Classe, matrícula n° 19.291, comigo, Escrivão(ã) de

Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente CÂNDIDO ELPIDIO DE

SOUZA VACCAREZZA, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, união estável,

filho(a) de GUILHERMINO ALVES VACCAREZZA e ALSONIA ALVES DE SOUZA

VACCAREZZA, nascido(a) aos 26/09/1955, natural de Senhor do Bonfim/BA, instrução

ensino superior - especialização, profissão médico, documento de identidade n°

1265637-21/SSP/BA, CPF 131.585.465-15, residente na(o) Rua Vitoantônio Dei

Vecchío, 413 APTO 71, bairro Parque da Mooca, CEP 3124070, São Paulo/SP, fone

(11)26736258, celular (11)991051908, endereço comercial na(o) Av Brigadeiro Luiz

Antônio, 350 - 5 andar - sala 51, email vaccarezza@gmail.com. Inquirido(a) sobre os

fatos em apuração pela Autoridade Policial, na presença de seu(sua, s) advogado(a, s)

MARCELLUS FERREIRA PINTO, inscrito na OAB/SP sob n° 338338, RESPONDEU:

QUE indagado sobre sua relação com JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ, respondeu

que o conheceu em 2009, salvo engano, em um evento social; QUE se recorda de ter

passado seu número particular de celular para JORGE LUZ naquela ocasião; QUE

passaram a ter diversos encontros nos próximos anos; QUE gostaria de afirmar que

JORGE LUZ afirmou ao DECLARANTE que ele não era "lobista" e sim empresário,

que possuía empresa de engenharia e já havia tido uma empresa de aviação; QUE

JORGE LUZ acabou se tornando amigo de família, especialmente quando o

DECLARANTE estava casado com sua ex-mulher MARIA DE LOURDES MEDAUR;

QUE por várias vezes em que viajou aos Estados Unidos, encontrou-se com JORGE

LUZ em restaurantes, no qual discutiam amenidades, política, etc; QUE em virtude das

viagens aos Estados Unidos, várias vezes a secretária do DECLARANTE ligou para a

secretária de JORGE LUZ solicitando informações de hospedagem nos Estados

Unidos; QUE gostaria de adiantar que não teve nenhuma relação com a empresa

SARGEANT MARINE; QUE pelo que se recorda apenas ouviu esse nome após ser

veiculado na imprensa; QUE após a publicização dos fatos investigados, o

DECLARANTE encaminhou uma mensagem SMS para JORGE LUZ com o seguinte

teor: "quero conversar com você"; QUE não houve resposta à mensagem; QUE o

DECLARANTE chegou a encaminhar outras mensagens, recordando-se de ter

mandado uma mensagem com o seguinte teor: "você sabe que eu nunca tratei desse

assunto com você e nunca recebi esse dinheiro"; QUE referida mensagem também

não foi respondida por JORGE LUZ; QUE o DECLARANTE ainda esclarece que

durante os anos de amizade com JORGE, chegaram a discutir idéias de investimentos,

de criação de empresas, sendo que tais idéias nunca foram concretizadas; QUE

indagado sobre o nome da secretária do DECLARANTE, respondeu se tratar

RAIMUNDA NONATA; QUE indagado sobre ANA CLAUDIA DE PAUL/

ALBUQUERQUE; QUE era advogada do gabinete do DECLARANTE, que trabalhou
com o DECLARANTE quando ele exerceu mandado de Deputado EstaáaaKe
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Deputado Federal; QUE ela é testemunha da inocência do DECLARANTE, sendo que

a orientou a descartar diversos pedidos que lhe eram encaminhados; QUE o marido de

ANA CLAUDIA é sócio do DECLARANTE na empresa ATALA; QUE indagado sobre os

pedidos que orientou ANA CLAUDIA a rejeitar, esclarece que em função da posição

política que ocupava o DECLARANTE recebia diversos pleitos para nomeações para

cargos, transferências de funções, etc; QUE indagado se recebia pedidos de

funcionários da PETROBRAS, respondeu que sim, conforme o próprio DECLARANTE

leu nos documentos da investigação, sendo que nunca os atendeu; QUE o

DECLARANTE esclarece que não tinha condições de interferir nessas questões; QUE

indagado sobre onde costumava se encontrar com CÂNDIDO VACCAREZZA no

Brasil, respondeu que no Rio de Janeiro se recorda de ter estado na residência de

JORGE LUZ, em um jantar, no qual estavam presentes familiares; QUE indagado se

PAULO ROBERTO COSTA estava presente, respondeu que sim, mas que sequer

conversou com tal pessoa, tendo apenas o cumprimentado; QUE também almoçou

com JORGE LUZ no Rio de Janeiro/RJ em diversas oportunidades, em restaurantes

públicos, cujos nomes não se recorda; QUE esclarece que virou amigo de família,

sendo comum os encontros; QUE indagado sobre encontros em São Paulo/SP, disse

que se encontraram poucas vezes naquela cidade; QUE teve encontro com JORGE

LUZ e PAULO ROBERTO COSTA dentro da sede da PETROBRAS; QUE o encontro

foi motivado por sugestão dada por JORGE LUZ para que o DECLARANTE

procurasse apoiar PAULO ROBERTO COSTA, uma vez que ele estaria enfraquecido

dentro da PETROBRAS e do Governo e seria demitido; QUE o DECLARANTE aceitou

a sugestão e foi, junto com PAULO ROBERTO COSTA, até a sede da PETROBRAS

para tratar do assunto; QUE, na reunião, PAULO ROBERTO COSTA esclareceu que

não havia qualquer movimento no sentido de que ele seria demitido; QUE indagado se

na reunião estava presente CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, afirmou que não;

QUE mostrada foto de CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA HERZ, o DECLARANTE

afirmou que tal pessoa não lhe é familiar, reafirmando que não o conhece; QUE

esclarece o DECLARANTE que não precisava de JORGE LUZ caso necessitasse falar

com PAULO ROBERTO COSTA, uma vez que, naquela época, o DECLARANTE tinha

acesso a qualquer lugar e pessoa em razão de sua função na República; QUE

indagado sobre registro de entrada na PETROBRAS do dia 18.04.2010, no qual

DECLARANTE ingressou no prédio e, nos minutos imediatamente subsequentes,

ingressaram JORGE LUZ e CARLOS HERZ, respondeu que não se recorda de ter feito

reunião com outras pessoas além de JORGE LUZ; QUE pode ter acontecido desta

pessoa ter entrado na PETROBRAS no mesmo instante em que o DECLARANTE e

ambos terem participado de diferentes reuniões; QUE indagado sobre a existência de

outro parlamentar na reunião, respondeu que não se recorda da existência de agente

político no encontro; QUE indagado se houve alguma reunião na PETROBRAS com o

DECLARANTE, JORGE LUZ e PAULO ROBERTO COSTA em que se fazia presente

algum outro agente público ou político, respondeu que não se recorda; QUE indagado

se esteve presente em reunião com PAULO ROBERTO COSTA junto com o Deputado

VANDER LOUBET, respondeu que não se lembra; QUE destaca que é muito amigo de

VANDER LOUBET e o conhece faz anos, desde a sua atuação sindical; QUE já esteve

na PETROBRAS com VANDER LOUBET em uma ou duas oportunidades,

provavelmente para tratar com GABRIELLI ou GRAÇA FOSTER; QUE era comum qi

Deputados convocassem o DECLARANTE para participar de reuniões /ra

PETROBRAS, uma vez que ele ocupava a função de Líder do Partido; QUE

comum na política, não existindo qualquer ilegalidade, uma vez que a coMípçâo
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apenas se configuraria caso houvesse solicitação de dinheiro para a atuação nesses

assuntos; QUE indagado sobre o registro existente nas folhas 20 a 22 da

representação policial, no qual há documento contendo pauta de assuntos tratados em

reunião com a presença de JORGE LUZ, CARLOS HERZ, PAULO ROBERTO COSTA

e personagens políticos referidos pela sigla "V1" e "V2", respondeu que não tem

conhecimento sobre os assuntos, repetindo que não esteve presente em reunião com

CARLOS HERZ; QUE destaca que nunca esteve em qualquer reunião na

PETROBRAS na qual foram tratados os assuntos descritos no documentos; QUE não

se recorda de haver interesse do partido no assunto asfalto, esclarecendo que o

PARTIDO DOS TRABALHADORES tinha assunto em diversos outros interesses,

podendo citar o interesse na capitalização da PETROBRAS, mudança da marco

regulatório do pré-sal, etc; QUE reinquirido sobre encontros do DECLARANTE com

JORGE LUZ em São Paulo/SP, esclarece que, em virtude da relação de amizade com

JORGE, podem ter ocorrido encontros quando ambos estiveram presentes na cidade;

QUE podem ter ocorrido almoços, não se lembrando dos locais; QUE se recorda de ter

tido encontros com JORGE LUZ dentro do Aeroporto de Congonhas, respondeu que

podem ter ocorrido; QUE indagado se houve almoços com JORGE LUZ em algum

restaurante existente no Aeroporto de Congonhas, respondeu ser possível; QUE

indagado se para algum destes encontros houve agendamento prévio, respondeu que

não; QUE indagado se recebeu de JORGE LUZ, nestes encontros em Congonhas,

encomendas, documentos, dinheiro, respondeu que não; QUE isso é facilmente

comprovado por filmagens; QUE indagado se se recorda de ter encontrado com

JORGE LUZ em Campinas/SP, respondeu que certa vez, pelo que se lembra, o

DECLARANTE iria embarcar do aeroporto daquela cidade e JORGE LUZ havia dito

que precisava conversar, sendo que o DECLARANTE concordou com o encontro; QUE

esclarece que também não recebeu nada de JORGE LUZ na oportunidade; QUE se

recorda que, no encontro, JORGE LUZ perguntou se o DECLARANTE conhecia um

ministro do Tribunal de Contas, sendo que respondeu que não tinha relação com tal

ministro. Ao indagar do porquê da pergunta de JORGE LUZ, teria ele desconversado;

QUE indagado se o DECLARANTE já solicitou que ANA CLAUDIA DE PAULA

ALBUQUERQUE viesse a se encontrar com JORGE LUZ, respondeu que não,

ponderando que provavelmente JORGE a conhecia por freqüentar o ambiente político

do DECLARANTE, do qual ANA CLÁUDIA fazia parte; QUE indagado se já se

encontrou com JORGE LUZ em hotéis na cidade de São Paulo/SP, respondeu que

não lembra; QUE indagado sobre encontros com JORGE LUZ em Brasília, respondeu

que tiveram diversos almoços e jantares, haja vista a relação de amizade que tiveram

e, também, pelo fato de que JORGE viajava a Brasília semanalmente; QUE, na visão

do DECLARANTE, JORGE estava interessado na importância política do

DECLARANTE; QUE o DECLARANTE, por sua vez, tinha interesse em abrir algum

negócio futuro junto com JORGE, o que nunca se concretizou; QUE indagado se

conheceu BRUNO LUZ, respondeu que sim, em virtude da relação de amizade

mantida com seu pai; QUE nunca houve qualquer tratativa de assuntos comerciais

com BRUNO ou em sua presença; QUE, em geral, sobre a suposta acusação contra o

DECLARANTE de que recebeu valores da negociação envolvendo a Sargeant Marine,

respondeu que não recebeu nada, destacando, em suas próprias palavras, que "para

um cidadão repassar quinhentos mil dólares e não deixar rastros é muito difícil. Passar,

dez, vinte mil, passa, mas quinhentos mil dólares é muito difícil. Eu não recebi ur

centavo da Sargeant Marine e ninguém tem como provar que eu recebi, Doutor;ner

Jorge, nem o Carlos Herz, nem ninguém"; QUE esclarece, ainda, que não &
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PAULO ROBERTO COSTA e nem nunca fez qualquer negócio com ele; QUE

indagado sobre a suposta atuação do DECLARANTE em favor do grupo econômico

trazido por LILIANA DOS SANTOS KRAWCZUK, respondeu que ela trazia diversas

demandas ao DECLARANTE, sendo que para grande parte dos assuntos o

DECLARANTE sequer praticou qualquer ato; QUE o DECLARANTE chegou a atender

determinadas demandas de LILIANA, mas apenas quando acreditou que o projeto

fosse bom para o país; QUE o assunto do tolueno é um dos assuntos que o

DECLARANTE aceitou dar encaminhamento, mas sempre deixando claro para

LILIANA que caso houvesse pagamento de comissão em virtude do sucesso do

negócio, os valores eram integralmente devidos a ela; QUE o DECLARANTE não

solicitou qualquer destinação de valores relativos ao assunto; QUE o DECLARANTE

desconhece se houve sucesso no assunto; QUE o DECLARANTE não nega que teve

reuniões com pessoas apresentadas por LILIANA, nem que deu encaminhamento de

determinados pleitos do grupo; QUE se recorda de ter encaminhado para terceiros

mensagens encaminhadas por LILIANA; QUE tais mensagens provavelmente se

referiam ao assunto do tolueno; QUE para algumas propostas encaminhadas por

LILIANA ao DECLARANTE, ele, para preservar sua relação de amizade com ela,

informava que havia dado seguimento, muito embora na prática não tivesse praticado

qualquer ato. Assim o fazia para encerrar o assunto; QUE indagado se repassou

mensagens de LILIANA para ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO, respondeu

acreditar que não, não sabendo se repassou mensagens para ele referente ao assunto

do tolueno; QUE indagado se houve solicitação de valores pelo DECLARANTE,

respondeu que não, inclusive sequer houve promessa ou oferecimento de valores por

LILIANA ou outros membros do grupo econômico; QUE LILIANA tinha muitas idéias

que, na visão do DECLARANTE, não tinham qualquer capacidade de serem

executadas na prática; QUE na visão do DECLARANTE, LILIANA era uma pessoa que

não tinha qualificação profissional para as atividades que se propunha a desempenhar;

QUE indagado se, na condição da líder de PARTIDO DOS TRABALHADORES, o

DECLARANTE teve conhecimento acerca da utilização da PETROBRAS para

financiamento da agremiação política, respondeu que não; QUE indagado sobre os

valores em espécie encontrados em sua residência, destacou, inicialmente, que, em

2015, o DECLARANTE estava, de certa forma, com saúde financeira; QUE o

DECLARANTE sempre possuiu uma reserva de valores em espécie, conforme DIRPFs

dos anos passados; QUE esclarece que sua Defesa apresentará após a conclusão do

ato documentos comprobatórios da origem dos recursos; QUE, em síntese, o

DECLARANTE teve conhecimento há alguns meses de que poderia estar com câncer

de próstata, sendo que buscou amigos, em especial JOSÉ GUILHERME, vulgo "ZÉ", a
tomada de um empréstimo de valores que viessem a cobrir parte das despesas

médicas que o DECLARANTE pudesse ter em razão do seu quadro de saúde; QUE

pode exemplificar que um exame de biópsia, como o que fez dias atrás, custa cinco mil

reais; QUE sua Defesa se manifestou no sentido de que apresentará documentos que

comprovarão o empréstimo citado, cujo valor, somado a reserva em espécie que já

tinha em sua residência, totalizou os valores apreendidos na última sexta-feira; QUE foi

apresentado ao DECLARANTE arquivo de imagem encontrado em seu e-mail,

referente a foto encaminhada pelo DECLARANTE em 21.08.2012 para sua própria

conta de e-mail pessoal, tendo afirmado que provavelmente se referia a documento^

que circulou durante a CPI do Cachoeira; QUE acredita que deve ter entregue^^Jc

ao relator da CPI, a fim de que fosse investigado o seu conteúdo; QUE provavelmer

recebeu a foto por mensagem, tendo a encaminhado para seu e-mail a fiph de
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DECLARANTE não perdesse o documento; QUE a foto não diz respeito ao

DECLARANTE; QUE indagado se utiliza aplicativos de mensagens com autodestruição

do conteúdo, respondeu que sim, como alternativa ao WhatsApp; QUE indagado se se

comunicava com JORGE LUZ por BBM, respondeu que se comunicava poucas vezes

pelo aparelho; QUE, assim, conversou com JORGE LUZ pelo aparelho, assim como

conversava com tantos outros; QUE indagado se era comum o DECLARANTE receber

de empresários minutas de projetos de lei, respondeu que sim, de milhares de

empresários, consignando que nunca recebeu quaisquer valores de vantagens

indevidas atreladas a tais projetos de lei; QUE indagado se durante sua vida pública ao

DECLARANTE já foi oferecida vantagem indevida, respondeu que estaria mentindo se

dissesse que não; QUE indagado quem lhe ofereceu dinheiro, disse que não se

lembra; QUE milhares de pessoas já lhe oferecem dinheiro; QUE esclarece que as

pessoas não chegam para o parlamentar oferecendo um milhão para que fosse feito

determinado projeto de lei; QUE as pessoas chegam dizendo que o projeto de lei vai

ser muito bom, vai ser bom para o Brasil; QUE, em suas palavras, "não chegam

oferecendo dinheiro, chegando pedindo uma abertura, dando dica, dizendo que isso

vai ser bom pra gente, pro Brasif, QUE esclarece novamente que o DECLARANTE

nunca recebeu qualquer valor para aprovar projetos de lei; QUE esclarece que todos

os bens que entram na casa do DECLARANTE são fruto apenas de seu trabalho; QUE

esclarece que junto com sua filha, GABRIELA, e com seu sobrinho, ERIC, possuem

projeto de desmonte ecológico de navios; QUE sua filha nunca solicitou ao

DECLARANTE qualquer providencia que pudesse ser tomada junto à BR

DISTRIBUIDORA; QUE, ao fim, oportunizada a palavra ao DECLARANTE, respondeu

que todo seu patrimônio possui sustentação; QUE tudo que entra na casa do

DECLARANTE é fruto do seu trabalho; QUE gostaria de reiterar que não recebeu
qualquer valor da SARGEANT MARINE e tampouco de JORGE LUZ relativo a tal

empresa; QUE nunca recebeu qualquer valor sabidamente ilícito da ODEBRECHT;

QUE quando se assume determinada posição é muito comum que pessoas passem a
utilizar seu nome sem seu conhecimento, sendo possível que possam ter utilizado o
nome do DECLARANTE para este fim; QUE a Defesa afirma que está à disposição

para eventuais e futuros esclarecimentos que a Autoridade Policial ou MPF venham a

ter, sendo que se prontifica a apresentar quaisquer documentos comprobatórios que se
fizerem necessários.

Nada mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que fosse encerrado o
presente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado, inclusive por mim,

. . Cintia Maria Santos Martins, Escrivã de PoJ+ciaieãeral, 2a Classe
matrícula n° 18.343, que o lavrei.

AUTORIDADE

DECLARANTE

ADVOGAD
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