
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUÉRITOS DO STF 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

que presta OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO: 

AO(s) 19 dia(s) do mês de maio de 2015, neste(a) Edifício-Sede do Departamento de 
Polícia Federal, em Brasília/DF, onde presente se encontrava LEONARDO PAIVA DE 
MEDEIROS, Delegado de Polícia Federal, 1 ª Classe, Matrícula/DPF n.0 14.982, 
lotadO(a)e em exercício nO(a)Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado -
DICOR/DPF, compareceu OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO, sexo masculino, 
nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de FABIO MELLO DE AZEVEDO e 
LUCILIA MARQUES DE AZEVEDO, nascido(a) aos 31.05.1951, natural de Belo 
Horizonte/MG, instrução terceiro grau completo, profissão Engenheiro Eletricista, 
documento de identidade nº M-4790057 /SSP/MG, CPF 129.364.566-49, residente 
na(o) RUA AFONSO BRAZ, 115, APTO. 91, bairro VILA NOVA CONCEIÇÃO, CEP 
0451101 O, São Paulo/SP, fone (11 )38419393, celular (21 )988130207, endereço 
comercial na(o) ANDRADE GUTIERREZ S.A. PRAIA DE BOTAFOGO, 186, 20 
ANDAR, bairro BOTAFOGO, Rio de Janeiro/RJ, fone (21)22118003, e-mail 
otavio.azevedo@agnet.com.br. lnquiridO(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE 
até o ano de 1992 atuou no setor público, tendo sido Diretor Técnico e Presidente da 
TELEMIG e vice-presidente executivo da TELEBRÁS; QUE em 1992, final do ano, foi 
convidado a assumir o desenvolvimento de um novo projeto da empresa ANDRADE 
GUTIERREZ no setor de telecomunicações, ocasião em que foi criada a ANDRADE 
GUTIERREZ TELECOMUNICAÇÕES; QUE até então, a empresa ANDRADE 
GUTIERREZ se dedicava ao ramo de construção pesada; QUE em 2007, com o 
falecimento de um sócio, ROBERTO GUTIERREZ, o declarante assumiu a Presidência 
da ANDRADE GUTIERREZ S.A. cumulando com a Presidência da ANDRADE 
GUTIERREZ TELECOMUNICAÇÕES; QUE apesar de sua posição hierárquica 
superior às diversas áreas da empresa, cada empresa possuí administração e corpo 
executivo próprios; QUE a construtora ANDRADE GUTIERREZ, nessa época, possuiu 
como presidente, entre 2007 e início de 2011, o senhor ROGÉRIO NORA e de 2011 a 
2014, o senhor LEANDRO AGUIAR; QUE ambos possuíam dentro dos parâmetros 
estatutários autonomia plena para tomada de decisões e conduções dos negócios da 
empresa; QUE em razão da compra da BRASIL TELECOM pela empresa TELEMAR, 
cujo Conselho o declarante é Presidente, e que é controlada pela empresa ANDRADE 
GUTIERREZ, o declarante passou quase a dedicar a integralidade do seu tempo para 
os negócios ligados às telecomunicações; QUE somado a isso o declarante integra 
diversos conselhos de representação empresarial, a exemplo de: Conselho Superior de ~/ 
Infraestrutura da FIESP; Conselho Estratégico da FIEMG; Conselho Nacional de 1 
Desenvolvimento Industrial; QUE do ano de 2007 até os dias atuais, os números de ~j 
telefones dos quais mais se utilizou foram os de 21-98813-0207 e 11-91460207; QUE U 
desde 1998, se aposentou no INSS e na Fundação SISTEL (Fundação ATLÂNTICO); 
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QUE desde então, não mais é funcionário da ANDRADE GUTIERREZ, sendo Diretor 
Estatutário; QUE por volta do ano de 1998, constitui a empresa OMA CONSULTORIA 
em sociedade com sua esposa ADRIANA MARIA VASCONCELOS AZEVEDO; QUE 
referida empresa foi utilizada algumas poucas vezes para o faturamento de serviços 
prestados a empresa ANDRADE GUTIERREZ e outra empresas; QUE possuí quatro 
filhos, não sendo, nenhum sócio de quaisquer empresas; QUE Perguntado acerca de 
quem seria FLAVIO ANDRADE MATTOS, suposto funcionário da ANDRADE 
GUTIERREZ, informa desconhecer tal nome; QUE sabe existir um FLÁVIO que 
trabalha na empresa, estando há seis anos prestando serviços no País de ANGOLA; 
QUE perguntado sobre FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, o depoente respondeu 
que este foi Diretor de Relações Institucionais da empresa ANDRADE GUTIERREZ no 
ano de 2004 a 2012, aproximadamente; QUE apesar de Diretor de Relações 
Institucionais, FLÁVIO GOMES não fazia interlocução com a PETROBRÁS, atividade 
que ficava sob o encargo da Diretoria Industrial sob o comando de EL TON NEGRÃO e 
PAULO DALMAZO; QUE conheceu PAULO ROBERTO COSTA, ex-diretor de 
Abastecimento da PETROBRÁS, por volta de 2009 ou 201 O, ocasião em que o 
declarante esteve na sede da estatal no Rio de Janeiro/RJ; QUE o objetivo era 
retomar a participação da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ no rol de 
contratos que a PETROBRÁS celebrava com as grandes construtoras nacionais; QUE 
tal preocupação sobreveio diante da constatação de que a ANDRADE GUTIERREZ 
representava apenas 2,4 % dos contratos da PETROBRÁS; QUE houve, ainda, outras 
duas reuniões em períodos diferentes, tendo como objetivo a retomada de espaço; 
QUE nunca se reuniu com PAULO ROBERTO em nenhum outro local que não fosse a 
sede da PETROBRÁS; QUE não se recorda de contratos referentes a Refinaria de 
Duque de Caxias/RJ; QUE se lembra de contrato da construtora ANDRADE 
GUTIERREZ com o complexo PETROQUÍMICO - COMPERJ no Rio de Janeiro/RJ, 
referente a uma unidade de coqueamento; QUE nunca tratou com PAULO ROBERTO 
COSTA e nem dentro da empresa acerca das obras referentes a tal unidade de 
coqueamento; QUE tais tratativas cabiam à área industrial; QUE nunca conheceu e 
nem esteve com as seguintes pessoas: ALBERTO YOUSSEF, NELMA KODAMA, 
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, JAIME ALVES DE OLIVEIRA, RAFAEL ANGULO 
LOPES, LEONARDO MEIRELLES, JOÃO CLAÚDIO GENÚ; QUE conheceu 
FERNANDO "BAIANO" por volta do ano de 2009 ou 201 O; QUE FERNANDO 
"BAIANO", apresentado pelo pessoal da área industrial (a qual passou a se denominar 
área de Óleo e Gás) da ANDRADE GUTIERREZ, esteve em quatro ocasiões no 
escritório do declarante propondo parcerias para obras de infraestrutura; QUE 
nenhuma das proposta de parceria de FERNANDO "BAIANO" tiveram prosseguimento; 
QUE as propostas eram: 1) execução do porto do Açu; 2) estudos para o túnel 

Santos/Guarujá; 3) ampliação do canal do Panamá ou estudos para o canal da 
Nicarágua; 4) obras para uma coqueria na Arábia Saudita; QUE nas três primeiras 
propostas FERNANDO "BAIANO" representava os interesses da empresa ACCIONA; 
QUE a primeira empreitada foi efetivamente executada pela ACCIONA, não tendo a 
ANDRADE GUTIERREZ participado; QUE as demais também não foram levadas a 
efeito; QUE o único político do PP - Partido Progressista com quem esteve foi o então r ,,: 
Senador pelo Rio de Janeiro, FRANCISCO DORNELLES; QUE nunca conheceu e \ 
nem esteve com ex-deputado JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI, nem com o ex-deputado ~~" 
JOSÉ JANENE; QUE também não conheceu e nem conheceu as pessoas de , 
MARCIO LEWCKOWICZ nem HUMBERTO MESQUITA; QUE nunca conheceu nem 
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esteve com o ex-deputado ROBERTO TEIXEIRA do PP de Pernambuco; QUE 
certamente, os Diretores e Executivos da Diretoria Industrial da CONSTRUTORA 
ANDRADE GUTIERREZ mantém contato com a PETROBRÁS; QUE desconhece a 
arrecadação de comissões feitas por FERNANDO "BAIANO" relativas a contratos 
realizados pela CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ; QUE é mentira a alegação 
de ALBERTO YOUSSEF de que tenha ido, a pedido de FERNANDO "BAIANO" em 
uma das sedes da empresa ANDRADE GUTIERREZ, a fim de buscar 1,5 milhão de 
reais de propina; QUE não procede as afirmações de PAULO ROBERTO COSTA de 
que o declarante possuía relação de proximidade com FERNANDO "BAIANO"; QUE 
no início de 2012, o declarante colocou à venda uma lancha que possuía, a qual ficava 
ancorada na marina do "saco da ribeira" no município de Ubatuba/SP; QUE em 
setembro de 2012, o capitão da embarcação, de nome "CRUELA", por ser morador de 
Angra dos Reis a ofereceu em várias marinas locais; QUE FERNANDO "BAIANO" por 
ser proprietário de lancha e imóvel em ANGRA DOS REIS, soube da venda e entrou 
em contato com o declarante, a fim de adquirir a embarcação; QUE efetivamente, a 
lancha foi comprada por 1 ,5 milhão de reais; QUE o pagamento se deu da seguinte 
forma: 01 (um) cheque de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), um TED de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) e 02 (dois) TED's de R$350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais); QUE todo o pagamento incluindo cheque e transferências 
eletrônicas foram feitas por empresa de FERNANDO "BAIANO" e de pessoa que 
FERNANDO disse ser seu irmão; QUE fora o relacionamento detalhado nada mais 
teve com FERNANDO "BAIANO"; QUE em relação as doações de campanha, via de 
regra, o corpo executivo da ANDRADE GUTIERREZ se reúne com antecedência 
aproximada de 90 dias do pleito, a fim de decidir valores e respectivas destinações 
partidárias; QUE a regra é que as doações sejam feitas aos diretórios nacionais, os 
quais se incumbem, internamente de dar o destino que quiserem; QUE não se lembra 
de contatos específicos com políticos do Partido Progressista para a finalidade de 
captação de recursos para o partido; QUE desconhece uma tabela que teria sido 
manuscrita por JOÃO GENÚ, onde se relacionou empresas, executivos e resultado de 
contatos visando captação de recursos para a suposta campanha de LINDBERGH 
FARIAS; QUE além de desconhecer a tabela nunca recebeu nenhuma abordagem de 
JOÃO GENÚ ou PAULO ROBERTO COSTA para tal finalidade; QUE no dia 
28.04.2015, tais fatos foram melhores esclarecidos no último interrogatório de PAULO 
ROBERTO COSTA, perante a 13ª Vara Federal em Curitiba/PR; 
QUE neste ato, passou o Representante do Ministério Público Federal a inquirir o 
declarante: QUE de 201 O para trás, todas as atividades da CONSTRUTORA 
ANDRADE GUTIERREZ funcionava na rua Geraldo Campos Moreira, paralela à 
Avenida Luiz Carlos Berrini, em São Paulo/SP; QUE de 201 O em diante, a área de 
recursos humanos e de centro de serviços foi a Belo Horizonte/MG e a parte de 
engenharia e suprimentos foram para o Rio de Janeiro/RJ; QUE remanesceu na Rua 
Geraldo Campos Moreira a área comercial responsável por São Paulo e Sul do Brasil, 
além de uma repartição destinada à representação da HOLDING; QUE a sede formal 
tanto na ANDRADE GUTIERREZ S.A. quanto da CONSTRUTORA ANDRADE , 
GUTIERREZ são em Belo Horizonte/MG, ficando a sede administrativa no Rio de 8" " 
Janeiro/RJ; QUE em razão de PAULO DALMAZO ter sido admitido apenas em ' 
setembro de 201 o e se tornado líder da área industrial de Óleo e Gás em maio de I l 
2011, acredita que foi apresentado a FERNANDO "BAIANO" pelo antecessor de 
PAULO DALMAZO, ELTON NEGRÃO; QUE nunca teve encontros ou reuniões com 
FERNANDO "BAIANO" fora da sede da empresa ANDRADE GUTIERREZ, situada à 
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época, na Praia de Botafogo, 300, 4ª andar, Rio de Janeiro/RJ; QUE não se lembra de 
ter feito contato direto com FERNANDO 11 BAIAN0 11

, para as reuniões que teve com 
esse, uma vez que este não era o procedimento padrão, haja vista que a regra que os 
contatos foram feitos com a secretária do declarante; QUE em relação, à quarta 
proposta de parceria apresentada por FERNANDO 11 BAIANO", referente à obra na 
Arábia Saudita, tem a informar que FERNANDO se apresentava como uma pessoa 
que ajuda~ia na aproximação da construtora ANDRADE GUTIERREZ com a 
PETROBRAS, a qual já estava anteriormente licenciada para a execução de projetos 
na Arábia Saudita; QUE em razão do precedente de confiabilidade existente entre a 
ANDRADE GUTIERREZ e a PETROBRÁS em tal tipo de serviço o declarante 
entendeu pertinente acreditar na aproximação, visando participar das obras de 
construção de coqueria na Arábia Saudita; QUE o declarante sempre teve a 
impressão de que FERNANDO "BAIANO" prestava serviço na PETROBRÁS, 
desconhecendo, contudo, de que forma isso se dava; QUE as obras referente ao 
projeto de coqueria na Arábia Saudita não evolui em razão da mudança de prioridades 
determinadas com o início da gestão da então presidente Graça Foster, o qual se deu 
na mesma época em que JORGE ZELADA deixou a Diretoria Internacional da 
PETROBRÁS; QUE o contato para a negociação da lancha com FERNANDO 
"BAIANO" foi feito mediante reunião agendada na sede da empresa ANDRADE 
GUTIERREZ; QUE a estipulação de preço da lancha se deu após pesquisa de 
mercado pelo próprio declarante, ocasião em que estimou, após análise de custos de 
manutenção, em 1 ,8 milhões; QUE sabedor da demora em vender o produto dessa 
natureza aproveitou o interesse imediato de FERNANDO 11 BAIANO" de adquirir a 
embarcação e fechou o negócio; QUE o declarante possuía um custo mensal de trinta 
mil reais em manutenção (salários da tripulação, custos de marina e manutenção física 
da embarcação/combustível); QUE somou-se à pressa em vender a embarcação o 
fato de a mesma estar a oito meses sem operar e à venda; QUE a lancha foi 
registrada em nome da empresa FERNANDO 11 BAIANO", denominada HAWK; QUE 
não conheceu nem manteve contato com a pessoa de nome JORGE LUZ; QUE 
conheceu e teve relação institucional com os seguintes políticos do PMDB: MICHEL 
TEMER, ELISEU PADILHA, EDUARDO CUNHA, EDUARDO PAES, SERGIO 
CABRAL, ALOISIO VASCONCELOS, dentre outros; QUE FERNANDO "BAIANO" em 
uma oportunidade abordou o declarante, solicitando doação oficial de campanha, 
possivelmente para o PMDB, o que foi prontamente rechaçado, haja vista que já existia 
um critério pré estabelecido de doação para o diretório nacional sem a existência de 
intermediários; QUE nega a participação de sua empresa em quaisquer condutas que 
denotem fazer parte de um cartel de empresas, visando obter êxito em contratos com a 
PETROBRÁS; QUE prova de não ser beneficiado pelo alegado cartel é o fato de, 
apesar de ser a segunda maior empreiteira do país, a ANDRADE GUTIERREZ ficou na 
12ª posição na participação de contratos com a estatal, o que equivaleu a 2,4 % do 
valor contrato pela PETROBRÁS de 2000 a 2014; QUE a partir de 2008 o volume ~e 
contratos caiu vertiginosamente, ao tempo em que os investimentos da PETROBRAS 

1 subiram, o que pode ser apresentado em petição a posteriori; QUE a empresa chegou 
a gastar 90 milhões de reais em formulação de propostas para participar dos certames " 
da PETROBRÁS, tendo sido derrotada em sua imensa maioria; QUE atribui a menção f I 
do envolvimento do nome da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ no esquema \ 
denominado 11 PETROLÃ0 11 ao simples fato de fazer parte e atuar no mesmo setor das 
demais grandes empresas citadas; QUE após a saída de PAULO ROBERTO COSTA 
da PETROBRÁS, em abril 2012, a ANDRADE GUTIERREZ não mais manteve contato 
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nem estabeleceu negociação ou efetuou pagamento a qualquer título ou razão com 
PAULO ROBERTO nem com a empresa que este constitui; QUE a ANDRADE 
GUTIERREZ possuí atuação em cerca de 40 países; QUE se trata de subsidiárias 
integralmente controladas pela ANDRADE GUTIERREZ; QUE dada a palavra à 
defesa foi esclarecido pelo declarante que todos os contatos e conversas que manteve 
com FERNANDO, o foram com tratamento e com a ciência de que seu nome era 
FERNANDO SOARES; QUE apenas, soube que FERNANDO SOARES se tratava de 
FERNANDO "BAIANO" quando da deflagração da OPERAÇÃO LAVA JATO e pela 
veiculação de tal alcunha pela mídia; Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Foi 
então advertidO(aJ da obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de 
endereço em face das prescrições do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido 
e achado conforme, assinam com O(al Declarante, na presença de seu(sua, s) 
advogado(a, s) ROBERTO LOPES TELHADA, inscrito na OAB/SP sob nº 24509, com 
escritório na RUA GUARARA, 529, 8 ANDAR, bairro JARDIM PAULISTA, CEP 
1425000, São Paulo/SP, comercial(11) 30323440, celular(11) 985503000, o advogado 
JULIANO JOSE BREDA, OAB/PR N.0 25717 e o advogado EDWARD FABIANO 
ROCHA DE CARVALHO, OAB/PR n.0 35212, com O(a) Representante do Ministério 
Público Federal, Procurador(aJda República RODRIGO TELLES DE SOUZA e, comigo, 
AL YSSON ELOY SIGNORETTI VIEIRA , Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, 
Matrícula/DPF n.0 6.038, lotadO(a)e em exercício nO(aJDPF/MJ, que o lavrei. 

--;j?~ AUTORIDADE POLICIAL : ........... .. ....:-:-.......... ~ ............................................................... .. 

DECLARANTE 

ADVOGADO(Al : .............. ~ ... ~Wb..~ ..................................... . 
ROBERTO LOPES TELHADA 

ADVOGADO(Al 

ADVOGADO(Al : .......................... ~---················································ 
EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO 

PROCURADOfltA1DA REPÚBLICA : ....... il ..... 141._.Ü ...................... . 
PROCURADOR RODR. O TELLES DE SOUZA 

ESCRIVÃO(Ãl ... "iiPF A.LYSSOf>i EL o·:.; SL.Y iii iiiE,RA · .. M~iri~~i;;;i;PF; ~-; ii038 ......... . 
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