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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO 

TERMO DE DECLARAÇÕES DE 

LEONARDO GRYNER: 

SR/PF/RJ 

FI: ~ 
Rub: 

AO(sJ 05 dia(s) do mês de outubro de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 

OE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, onde se encontrava XENIA RIBEIRO 

SOARES, Delegada de Polícia Federal, compareceu LEONARDO GRYNER, sexo 

masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de Rachmyl Mendel Gryner e 

Rachel Gryner, nascido(a) aos 27/04/1953, natural de Rio de Janeiro/RJ, instrução 

ensino superior - mestrado, profissão Empresário(a), documento de identidade nº 

026514851/0IC/RJ, CPF 268.116.427-34, residente na(o) Rua Paulo Cesar de 

Andrade, 106/301, bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)32837940, celular 

(21)981360195, endereço comercial na(o) Rua do Catete, 92, casa 14, bairro Catete, 

Rio de Janeiro/RJ, fone (21)25095520. Cientificado dos seus direitos constitucionais, 

inclusive de manter-se em silêncio, optou por prestar esclarecimentos a respeito dos 

fatos, RESPONDEU: QUE o COB é o Comitê Olímpico Brasileiro; já o Comitê 

Organizador Rio 2016 é uma outra entidade, com outro CNPJ, que era responsável 

pela preparação e organização dos jogos Olímpicos e Paraolímpicos; QUE em 2001 

começou a trabalhar no COB para ajudar na preparação da candidatura do Rio de 

Janeiro para sede do Panamericano, tendo sido convidado por ARTHUR NUZMAN; 

QUE quando acabaram os Jogos Panamericanos em 2007, algumas pessoas do 

Comitê organizador dos Jogos passaram a integrar o comitê de candidatura do Rio de 

Janeiro para as Olimpíadas; QUE depois que o Rio ganhou a candidatura em 

02/10/2009, foi constituído, em março de 201 O, o Comitê Organizador e em junho os 

integrantes foram admitidos; QUE no Comitê Organizador de 2016 começou atuando 

como Diretor Geral; QUE passou a atuar como Diretor Geral de Operações no ano de 

2012, nessa função cuidava do planejamento das áreas operacionais para os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos; QUE em torno de 2014/2015 se tornou o Vice Diretor

Geral, tendo se mantido nessa função até 31/12/2016; QUE o seu salário, em razão 

da mudança de função e da inflação, variou entre R$60.000,00 e R$ 100.000,00 
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SR/PF/RJ 
FI:--,
Rub: 

brutos; QUE o valor era previsto em folha de pagamento e creditado na sua conta 

corrente do Banco Bradesco; QUE os seus salários, seja no COB seja no Comitê 

Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, sempre foram previstos em folha de 

pagamento e creditados em sua conta corrente, no Panamericano o pagamento se 

dava através da Caixa Econômica Federal; QUE conheceu PAPA MASSATA DIACK 

em Berlim, através do Presidente da Federação Internacional de Atletismo, LAMINE 

DIACK, em agosto de 2009, durante o campeonato mundial de atletismo, que foi 

organizado na referida cidade; QUE sua relação com PAPA DIACK foi pontual e de 

finalidade comercial, já que LAMINE DIACK indicou PAPA DIACK como a pessoa 

responsável por tratar de organização de eventos em nome da Federação 

Internacional de Atletismo; QUE acha que conheceu LAMINE DIACK na época dos 

Jogos Panamericanos; QUE esteve com LAMINE DIACK apenas nos jogos 

Panamericanos e em alguns encontros sociais, já que a função do declarante não era 

responsável pela área de esportes; QUE não tem conhecimento de pagamentos 

feitos a PAPA DIACK pelo COB ou pelo Comitê Organizador; QUE não se recorda ao 

certo, mas acha que trocou e-mails com PAPA DIACK porque o mesmo procurava o 

declarante para saber sobre a posição do Brasil a respeito da proposta deles de 

realizar alguns eventos da Federação Internacional de Atletismo no Brasil; QUE PAPA 

DIACK estava representando os interesses da Federação Internacional de Atletismo 

que estava propondo que o Brasil organizasse alguns eventos do calendário do 

Atletismo, tais como, a organização de 3 Grand Prix por ano e do Campeonato Mundial 

Junior de Atletismo; QUE não lembra exatamente dos e-mails que lhe foram 

apresentados, mas o seu envolvimento na situação era, com a autorização da Diretoria 

da Candidatura, conduzir as tratativas entre o Governo Brasileiro e PAPA DIACK para 

a realização dos eventos já mencionados; QUE o declarante informa que o Comitê de 

Candidatura, pela regra do COI, tem que se encerrar ao final da candidatura, não 

podendo gerar um compromisso futuro para o Comitê Organizador dos Jogos, motivo 

pelo qual não poderia .haver qualquer contrato entre o Comitê de Candidatura e a 

Federação Internacional; QUE apesar de não haver previsão específica, o comitê 

organizador também não costuma realizar esses eventos, por que o COI fiscaliza de 

perto a aplicação das verbas, não aceitando que existam outras destinações que não a 

própria Olimpíada; QUE o que PAPA DIACK queria era que o Governo Brasileiro se 
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comprometesse a fazer esses eventos, mas ele tinha conhecimento de que, em razão 

das regras do COI, não era possível formalizar qualquer contrato com o Comitê de 

Canditatura ou o futuro Comitê Organizador; QUE na verdade o declarante nunca 

dizia a PAPA DIACK que os eventos não iriam acontecer, mesmo verificando que o 

Governo não estava aceitando arcar com os custos desses eventos propostos pela 

Federação Internacional, em razão de outras prioridades; QUE apesar da negativa do 

Governo em realizar esses eventos (Grand Prix, Campeonato Mundial da Juventude), 

o mesmo não queria que fosse formalizado esse "não", para que não houvesse essa 

frustração inicial ; QUE quando se refere a Governo quer dizer as 3 esferas de Poder: 

Municipal, Estadual e Federal; QUE esclarece que a orientação era não se 

comprometer com um volume tão grande de eventos, mas apesar disso tentar não se 

indispor com a Federação Internacional, portanto tentavam não formalizar a rejeição da 

proposta de PAPA DIACK, nem poderiam formalizar a aceitação da mesma, então, 

pode-se dizer que a orientação era "enrolar" os representantes da Federação 

Internacional de Esportes; QUE representando os Governos, em Berlim, estavam 

presentes o Governador Sérgio Cabral, o Prefeito Eduardo Paes e o Ministro do 

Esporte Orlando Silva; QUE durante as tratativas, dava várias desculpas à PAPA 

DIACK, algumas vezes apontando para a burocracia do governo, outras para as 

dificuldades com patrocinadores; QUE o e-mail que lhe foi apresentado em que ele 

encaminha informações a PAPA DIACK, em 26/11/2009, é uma dessas tentativas de 

apresentar "desculpas" para o não fechamento de acordo para realização dos eventos; 

QUE não se recorda do e-mail do dia 17/12/2009, mas acredita que, como alimentou 

as expectativas de que os eventos iriam acontecer, acha que PAPA DIACK, ao se 

referir a "nossos amigos", pode estar tratando da Diretoria Executiva da Federação 

Internacional, mas isso é só uma suposição; QUE conhece ARTHUR SOARES, que 

esteve com o mesmo apenas uma vez, em Paris, ocasião em que estava responsável 

por apresentar a ele os eventos que a Federação Internacional tinha proposto para que 

o Brasil organizasse, com a finalidade de obter patrocínio; QUE nessa reunião, além 

de apresentar o evento, esclarecia ao Patrocinador quais seriam os seus direitos e 

outros aspectos como data de realização, países participantes, mídia dos atletas · 

envolvidos, entre outros; QUE CABRAL foi a pessoa que trouxe todos os 

patrocinadores para a Campanha de Candidatura do Rio de Janeiro, tais como 
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BRADESCO, EMBRATEL, TAM e Empresas de Eike Batista; QUE o papel do 

declarante, como Diretor de Comunicação e Marketing da candidatura, era apresentar 

aos possíveis patrocinadores as vantagens do evento e, depois, caso se confirmasse o 

patrocínio, o declarante ficava em contato com os setores de marketing das Empresas, 

para operacionalizar os contratos; QUE CABRAL apontou ARTHUR SOARES como 

sendo um possível Patrocinador para os eventos que PAPA DIACK estava sugerindo; 

QUE a intenção inicial era tentar fazer algum dos eventos propostos por PAPA DIACK, 

mas com redução de custos, mas nem isso se concretizou; QUE depois que CABRAL 

indicava o possível patrocinador, a função do declarante era apresentar o Projeto para 

o mesmo, a fim de verificar a viabilidade; QUE foi isso que fez em Paris, no encontro 

que teve com ARTHUR SOARES, como fez com todos os outros patrocinadores; QUE 

ARTHUR SOARES ficou esperando saber o "tamanho da conta", pra saber quais 

eventos que poderiam compor o pacote, já que o Comitê de Candidatura estava 

tentando diminuir o número e o custo dos eventos, não tendo ficado definido nada na 

reunião feita com ARTHUR SOARES, QUE apesar de nada ter sido definido, 

ARTHUR SOARES sinalizou uma possibilidade de negociação, sem nada de concreto; 

QUE a decisão final dos Governos foi por não fazer nenhum dos eventos, acredita que 

em razão dos custos, considerando que normalmente para a realização desses 

eventos tem que haver investimento público e a necessidade de conseguir outros 

patrocinadores; QUE não era o Diretor Financeiro, nem responsável por nada 

financeiro referente à candidatura do Rio de Janeiro; QUE com a aprovação do valor 

pela Diretoria, apenas apresentava o mesmo às Empresas nos contratos de marketing, 

mas não tinha qualquer contato com as transações financeiras depois disso, uma vez 

que eram operacionalizadas através do setor financeiro da candidatura; QUE não 

sabe informar se houve alguma reunião entre PAPA DIACK e ARTHUR NUZMAN 

depois da apresentação do Projeto; QUE também não sabe informar se houve reunião 

entre PAPA DIACK e Sérgio Cabral depois da apresentação do projeto; QUE não 

sabe dizer se outra pessoa chegou a fazer novas tratativas com ARTHUR SOARES, o 

que sabe informar é que, em razão de não se confirmar a realização dos eventos que 

estavam pedindo o patrocínio de ARTHUR SOARES, não foi o declarante instado a 

negociar com o ARTHUR novamente . QUE nunca foi preso, mas responde a um 

Procedimento que acha que é do Ministério Público Federal, acredita que uma Ação 
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Civil Pública, sobre as contas das Cerimônias dos jogos Panamericanos, já havendo 

uma decisão de primeira instância favorável ao declarante, com parecer do TCU pela 

aprovação das contas, tendo havido recurso da decisão por parte do Ministério 

Público. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o 

encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(aideclarante, na 

presença de seu(sua, s) advogado(a, s) PAULO GOMES RANGEL NETO, inscrito na 

OAB/RJ sob nº 181957, com escritório na Av. Rio Branco, nº 181 , sala 3602, bairro 

CENTRO, Rio de Janeiro/RJ, comercial(21) 25242662, celular(21) 989217956 e 

comigo, CARLOS HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, 

Classe Especial, matrícula 8.898, que o lavrei. 

AUTORIDADE 

DECLARANTE ······· ·· ···· ··· ····· ··· ···· ······ ··········· ······ ····· ······· ·· ········· 

ADVOGADO(A) : ..... .... ... ..... .... ... .. ....... .... .. ..... ...... ......... ...... .. ... ... .... . . 

ESCRIVÃO(Ã) : .... .. ..... ..... ....... ....... ........ ... ......... .. .... ... .......... .... . 
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