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que presta ALEXAN RINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR 

AO(sJ 17 dia(s) do mês de j lho de 2015, nesta Superintendência Regional do 
Departamento de Polícia Fed ral , em Curitiba/PR, perante EDUARDO MAUAT DA 
SILVA, Delegado de Polícia ederal, Classe Especial, matrícula nº 8.190, comigo , 
Escrivão(ã) de Polícia Fe eral, ao final assinado e declarado, presente 
ALEXANDRINO DE SALLES AMOS DE ALENCAR, sexo masculino, nacionalidade 
brasileiro, separado(a) judicial ente, filho(a) de Fernando Ramos de Alencar e Juita de 
Salles R. de Alencar, nascid (a) aos 08/05/1948, natural de Rio de Janeiro/RJ , 
instrução terceiro grau comple o, profissão Advogado(a), documento de identidade nº 
7298135/SSP/SP, CPF 067.60 .880-00, residente na(o) Rua Joaquim Antunes, 514, , 
ap 64, bairro Pinheiros, São ulo/SP. lnquirido(a) sobre os fatos em apuração pela 
Autoridade Policial, na prese ça de seu(sua, s) advogado(a, s) AUGUSTO DE 
ARRUDA BOTELHO NETO, in crito na OAB/SP sob nº 206575, com escritório na Rua 
Pedroso Alvarenga, 900, 5° an ar, bairro ltaim, São Paulo/SP, comercial(11) 30785404 
e LETICIA JOST UNS E SIL A, OAB/RJ 75217, com escritório na Av Rio Branco, 
133/12º andar, centro Rio e Janeiro/RJ, fone 21 22248726, 21 999681129. 
RESPONDEU: QUE, pergunta o se ratifica as declarações prestadas em 22 de junho 
de 2015 nesta Regional, resp ndeu que pretende invocar o seu direito constitucional 
de permanecer calado; QUE , perguntado quando ingressou no Grupo ODEBRECHT, 
quais cargos ou funções teria cupado e quais seriam as suas atribuições, respondeu 
que pretende invocar o seu direito constitucional de permanecer calado; QUE, 1 

perguntado se participou ou ve conhecimento de reuniões visando ajustes e/ou ~? 
direcionamento de licitações, seja no tocante a PETROBRAS outras estatais ou 
quaisquer entidades públicas as esferas municipal, estadual ou federal , respondeu 
que pretende invocar o seu ireito constitucional de permanecer calado; QUE . 
perguntado se conhece as p soas de PEDRO BARUSCO, ALBERTO YOUSSEF, 
PAULO ROBERTO COSTA, ULIO GERIN CAMARGO, AUGUSTO RIBEIRO DE 
MENDONÇA NETO, RICA DO PESSOA, DALTON AVANCINI , EDUARDO 
HERMELINO LEITE, MILTON PASCOWICH, RAFAEL ÂNGULO LOPES qual a sua 
relação com os mesmos, resp ndeu que pretende invocar o seu direito constitucional 
de permanecer calado; QUE , erguntado se tem conhecimento de algum motivo pelo 
qual alguma das pessoas ant riormente mencionadas teria interesse em prejudicar 
gratuitamente a sua pessoa u o Grupo ODEBRECHT, respondeu que pretende 
invocar o seu direito constitu ional de permanecer calado; QUE , perguntado se 
participou ou teve conhecime to de qualquer esquema visando o pagamento de 
vantagens indevidas a agentes públicos em quaisquer esferas de poder, no Brasil ou 
exterior, ou para executivos de empresas estatais, respondeu que pretende invocar o 
seu direito constitucional de p rmanecer calado; QUE , perguntado se participou ou 
teve conhecimento de qualqu r esquema visando o sobrepreço de bens e serviços 
vendidos a administração diret , indireta ou estatais, respondeu que pretende invocar 
o seu direito constitucional de permanecer calado; QUE , perguntado se obteve o <Í' 
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grupo ODEBRECHT qualquer tratamento privilegiado perante a administração pública 
direta, indireta ou estatais, res ondeu que pretende invocar o seu direito constitucional 
de permanecer calado; QUE , perguntado se foram feitas doações ou contribuições de 
forma direta ou indireta por pa e do Grupo ODEBRECHT a pessoas ou entidades com 
o fim de obter favores ou tr tamente privilegiado perante a administração pública 
direta, indireta ou estatais ou esmo junto a outros países, respondeu que pretende 
invocar o seu direito constituci nal de permanecer calado; QUE , perguntado se foi o 
declarante ou quaisquer dirig ntes ou executivos do Grupo ODEBRECHT procurado, 
instado ou compelido no senti o de fornecer vantagens ilícitas a pessoas ou entidades 
a fim de obter vantagens ou f vares, ou mesmo para que os interesses do grupo não 
fossem prejudicados, respond u que pretende invocar o seu direito constitucional de 
permanecer calado; QUE , p rguntado se participou de reuniões nos anos de 2008 e 
2009 visando obter condição ais favorável a BRASKEM no preço da nafta fornecida 
pela PETROBRAS mediante pagamento de vantagens indevidas ao então Diretor 
PAULO ROBERTO COSTA e o Partido Progressista, respondeu que pretende invocar 
o seu direito constitucional de permanecer calado; QUE , perguntado se MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT e BER ARDO GRADIN participaram de alguma reunião com 
essa mesma finalidade, respo deu que pretend nv car o seu direito constitucional de 
permanecer calado. Nada mai havendo a se consignado, determinou a Autoridade 
que fosse encerrado o prese te termo , lido e achado conforme vai por todos 
assinado, inclusive por mim, 1 , Ana Claudia de Campos, Escrivã de 
Polícia Federal, Classe Especi 1, ma 1cula nº 11.107, que o lavrei. 
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