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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, já qualificado nos autos da 

ação penal sob o nº 5036518-76.2015.4.04.7000, por seus advogados ao final 

assinados (procuração em anexo), na oportunidade do art.396-A do CPP, vem 

perante Vossa Excelência apresentar resposta à acusação, nos seguintes 

termos: 
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1. Nulidade da denúncia por ilegal “fatiamento” da acusação em 
relação a crimes conexos 

 

1.1 Contrariando a boa técnica de uma inicial acusatória, a denúncia 

primeiro menciona a hipótese de crimes diversos (alguns deles, aliás, sequer 

objeto de acusação formal ao final da peça, quando da capitulação jurídica), para 

só depois iniciar a descrição da imputação propriamente dita, e ainda assim sem 

individualizar os fatos, ao menos em relação aos executivos da ANDRADE 

GUTIERREZ, impondo dificuldades ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório. 

 

1.2 Há uma inversão injustificável na lógica da imputação, entendida 

esta como atribuir a alguém fatos determinados no tempo e no espaço e que 

correspondam a hipótese(s) legal(is) de infração penal.  

 
1.3 Em caso de crimes conexos, a denúncia tem que descrever todos 

e por inteiro, impondo-se a unidade do processo e julgamento para que não 

ocorram decisões contraditórias. Isto porque, salvo nas hipóteses previstas nos 

incisos I e II do art.79 do CPP e ainda nas hipóteses dos §§ 1º e 2º do mesmo 

dispositivo (separação obrigatória), a “conexão e a continência importarão 

unidade de processo e julgamento”.  

 
1.4 Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, com a descrição 

obrigatória de todos os crimes conexos, em casos excepcionais, a lei processual 

penal permite que a autoridade jurisdicional, mediante decisão motivada, 

determine a separação chamada de facultativa, matéria regulada pelo art.80 do 

CPP: 
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“Art. 80.  Será facultativa a separação dos processos quando as 
infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de 
lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para 
não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, 

o juiz reputar conveniente a separação.” 
 
 

1.5 A separação facultativa dos processos não pode ser um ato de 

arbítrio, isto é, despido de qualquer motivação. Mesmo em razão do número 

excessivo de acusados, como regra, impõe-se a unidade de processo e 

julgamento. Admitindo-se, porém, a separação, em ato que representa poder 

discricionário exclusivo do juiz. A autoridade jurisdicional, portanto, e só ela, pode 

determinar a separação, quando julgar conveniente. Mas o julgamento de 

conveniência não é sinônimo de ausência de motivo. 

 

1.6 Ora, se a própria autoridade jurisdicional não pode determinar, 

sem qualquer justificativa, a separação de processos em casos de conexão e 

continência, com maior razão, não se pode outorgar esse poder ao Ministério 

Público.  

 
1.7 No caso sub judice, os integrantes da força-tarefa da chamada 

Operação Lava Jato, ainda que afirmando que a hipótese é de “esquema 

criminoso único”, não indicam nenhuma das hipóteses previstas no art.80 do CPP 

para justificar o fatiamento da acusação. Vale referir o que consta da denúncia: 

 

“As condutas dos agentes ligados às demais empreiteiras serão 
denunciadas em ações próprias, na forma do art. 80 do Código de 
Processo Penal, muito embora façam todos parte de um único 
esquema criminoso.” (p.3) 

 
1.8 No caso concreto, o Ministério Público, por ato de mero arbítrio, 

decidiu pela separação facultativa, hipótese que não cabe sequer ao juízo.  
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1.9 A narrativa da denúncia é longa, e se dá contra diversos réus 

pertencentes a uma suposta organização criminosa formada com o objetivo de 

obter vantagens ilícitas mediante o cometimento dos seguintes crimes: formação 

de cartel, contra as licitações, corrupção ativa e corrupção passiva, lavagem de 

ativos, contra o sistema financeiro nacional. 

 

1.10 A toda evidência, a denúncia menciona crimes antecedentes ou 

subsequentes de outros, o que impunha uma acusação única para preservar a 

unidade de processo e julgamento. Para “facilitar o trâmite da ação” com prejuízo 

irreparável para a defesa dos acusados, agindo no interesse próprio, os 

integrantes da força-tarefa “deixaram para depois” os crimes de cartel, contra o 

sistema financeiro nacional e de fraude a licitações.1 

 
1.11 Esse “fatiamento” da imputação, manifesta a hipótese de crimes 

conexos, porque alguns seriam antecedentes lógico jurídicos de outros, torna a 

extensa denúncia manifestamente nula por infração ao princípio constitucional 

do devido processo legal e ampla defesa (art.5º, inc.LV, CF), subtraindo ainda o 

poder da autoridade jurisdicional a que alude o art.80 do CPP e, principalmente, 

a regra de garantia do art.79 do CPP, segundo a qual “a conexão e a continência 

importarão unidade de processo e julgamento”. 

 
1.12 Por fim, nem se argumente que ao proferir o juízo de 

admissibilidade da acusação, a autoridade jurisdicional teria aceito esse 

                                                 
1 “O Ministério Público Federal oferece denúncia em separado em desfavor de ALBERTO YOUSSEF, ANTÔNIO PEDRO 
CAMPELLO DE SOUZA DIAS, ARMANDO FURLAN JUNIOR, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, FERNANDO 
ANTÔNIO FALCÃO SOARES, FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, LUCÉLIO ROBERTO VON LEHSTEN GOES, MARIO 
FREDERICO MENDONÇA GOES, OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, PAULO ROBERTO COSTA, PAULO ROBERTO 
DALMAZZO, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO e RENATO DE SOUZA DUQUE, com anexos que a integram para os 
devidos fins, registrando que a imputação dos crimes mencionados de cartel, contra as licitações e contra o 

sistema financeiro nacional será oferecido em denúncia autônoma.” (p.176) 
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“fatiamento” da acusação. Pela lei, a separação é ato exclusivo, fundamentado, 

do juiz, não sendo lícito que isso ocorra por iniciativa do parquet. 

 

 

 

2. Incompetência desse d. Juízo Federal 

 

2.1 A (a) invasão e manipulação da competência do STF prevista no 

art. 102, I, b, da CR, para processar e julgar membros do Congresso Nacional, e 

subsidiariamente, (b) a invasão da competência territorial reservada à Justiça 

estadual fluminense, contrariam as regras constitucionais e legais que integram a 

garantia do juiz natural, o que justifica a oposição de exceção de incompetência 

na presente data, em apartado.  

 

 

3. Absolvição Sumária 

 

3.1 O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de 

OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR, ANTONIO PEDRO 

CAMPELLO DE SOUZA DIAS, FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO E PAULO ROBERTO DALMAZZO eis 

que, segundo a versão acusatória, na condição de executivos da ANDRADE 

GUTIERREZ, na forma de organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 2º, da Lei nº 

12.850/2013), teriam praticado crimes de corrupção ativa (art.333 CP) e lavagem 

de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998) em desfavor da PETROBRAS. 

 

3.2 Consta da denúncia que os executivos da ANDRADE GUTIERREZ - 

assim como administradores de outras empreiteiras - fariam parte de um primeiro 

núcleo da suposta organização criminosa, que visava corromper empregados da 

PETROBRAS (segundo núcleo) para, mediante formação de cartel, frustrar e 
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fraudar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios da Estatal. A um 

quarto núcleo caberia a operacionalização financeira do suposto esquema, 

mediante sucessivas operações de lavagem para intermediar o pagamento de 

propinas aos agentes corrompidos. 

 
3.3 No âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, o 

parquet indica que o operador financeiro responsável pela intermediação do 

pagamento da propina a PAULO ROBERTO COSTA era FERNANDO SOARES (em concurso 

com ARMANDO FURLAN JR), tendo ALBERTO YOUSSEF operacionalizado pontuais 

transações. Já o pagamento dos valores destinados aos agentes da Diretoria de 

Serviços corrompidos (RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO) seriam intermediados por 

MARIO GOES (em concurso com LUCÉLIO GOES). 

 
3.4 A vestibular acusatória é expressa em vincular a imputação dos 

delitos à 10 contratos firmados entre a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 

S/A (isoladamente ou em consórcio) com a PETROBRÁS.  

 

3.5 Mas para justificar a acusação em face de OTÁVIO AZEVEDO a inicial 

se vale de uma responsabilização objetiva, fundada na posição por ele ocupada 

no organograma da holding ANDRADE GUTIERREZ S/A: 

 
“OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO: nas funções de Presidente da 
Andrade Gutierrez Telecom e Presidente da Andrade Gutierrez SA, 
integrou a organização criminosa a partir de 2006, exercendo, de 
modo compartilhado com os demais executivos denunciados nesta 
oportunidade, o domínio do fato sobre todos os crimes de corrupção 
ativa, lavagem de dinheiro e outros praticados por eles e outros 
agentes no interesse do grupo empresarial a que pertenciam. 
Com efeito, detinha conhecimento e controle compartilhado com 
ELTON, FLÁVIO, ANTÔNIO e DALMAZZO sobre todos os atos praticados 
por eles e outros agentes em nome e em favor do grupo empresarial, 
incluindo o oferecimento e promessa de vantagens indevidas a 
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empregados da PETROBRAS e as operações de branqueamento dos 
respectivos valores. Ademais, foi diretamente apontado por ALBERTO 
YOUSSEF (ANEXOS 149 e 151) e PAULO ROBERTO COSTA (ANEXOS 154, 
155 e 160) como uma das pessoas responsáveis por atuar diretamente 
nas tratativas com FERNANDO SOARES referentes ao oferecimento e à 
promessa de vantagens indevidas a empregados da PETROBRAS e 
relativas ao branqueamento de tais valores.” 
 
 

3.6 De fato, e embora afastado de suas funções, o denunciado OTÁVIO 

AZEVEDO é o atual presidente da ANDRADE GUTIERREZ S/A, holding controladora 

do Grupo Andrade Gutierrez (Grupo AG), um dos maiores conglomerados 

privados da América Latina, com atuação em diversos segmentos (engenharia e 

construção; energia; tecnologia e telecomunicação; imobiliário; saneamento; etc) 

e que conta com a seguinte estrutura organizacional2:

                                                 
2 http://www.andradegutierrez.com/ComoFazemos.aspx#estrutura  
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3.7 OTÁVIO AZEVEDO não é nem nunca foi acionista da ANDRADE 

GUTIERREZ S/A. No exercício da presidência da holding, cargo que exerce desde 

fevereiro/2008, representa institucionalmente o Grupo AG, cabendo a ele propor 

estratégias de longo prazo, assegurar ao Conselho de Administração o 

cumprimento das metas de endividamento e os resultados econômico-financeiros 

do Grupo, e apresentar ao Conselho de Administração as novas oportunidades em 

desenvolvimento. Não é responsabilidade do Presidente da Holding indicar os 

Vice-Presidentes, tanto que OTÁVIO AZEVEDO nunca indicou qualquer executivo 

para o exercício de funções em nenhuma das Vice-Presidências, não sendo sequer 

responsável pela avaliação de performance e respectivas premiações e 

pagamento de bônus a eles. 

 

3.8 Aos Vice-Presidentes compete integralmente a gestão dos 

negócios sobre suas respectivas responsabilidades, assegurando em cada um 

deles o cumprimento das metas econômico-financeiras, especialmente resultado 

e endividamento. No desempenho de suas funções, têm plena autonomia para 

definir os seus executivos, bem como autonomia na condução dos negócios das 

empresas e negócios sob sua supervisão.  

 
3.9 No caso específico do segmento engenharia e construção, 

cumpre destacar que a Andrade Gutierrez Engenharia & Construção (nova 

denominação da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A) é supervisionada por 

um Board composto por todos os Vice-Presidentes da holding ANDRADE 

GUTIERREZ S/A, sendo o Vice-Presidente de Engenharia o Presidente Executivo 

desse Board. A AG Engenharia controla as atividades no segmento e está 

organizada em “Unidades de Negócio”, com autonomia na condução dos negócios 

e nas estratégias comerciais, que podem ser diferentes entre elas. 
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3.10 OTÁVIO AZEVEDO, que aliás não integra referido Board, nunca 

indicou qualquer executivo para o exercício de funções na AG Engenharia, seja na 

Vice-Presidência ou nas Unidades de Negócios, bem como nunca fez parte do 

Board responsável pelos projetos de investimento da ANDRADE. 

 

3.11 Repita-se: OTÁVIO AZEVEDO é presidente da AG Telecom e da 

holding ANDRADE GUTIERREZ S/A, esta última controladora da empresa 

independente CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, que possui corpo 

diretivo próprio e autônomo.  

 
3.12 Ele nunca foi executivo nem exerceu qualquer função, atividade 

ou cargo nas áreas comerciais, contratuais, operacionais e financeiras na 

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, não lhe sendo atribuída nenhuma 

responsabilidade sobre ela. Tal empresa tinha e tem sistemas e processos de 

decisão, amparados em seus estatutos, que dão poder de gestão a seus diretores 

executivos. Na condição de presidente da holding, nunca teve conhecimento da 

dinâmica comercial ou operacional da AG Engenharia, sequer em relação a 

fornecedores, prestadores de serviços, etc. A propósito, merece transcrever a 

certidão expedida pela Junta Comercial de Minas Gerais, a respeito da 

composição estatutária da Construtora Andrade Gutierrez: 
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3.13 OTÁVIO AZEVEDO jamais assinou ou aprovou contratos com clientes, 

bem como nunca recomendou ou aprovou a apresentação de propostas, ou as 

discutiu, com quaisquer clientes - inclusive a PETROBRAS. Do mesmo modo, nunca 

marcou agenda com executivos da PETROBRAS, quando lá esteve o foi a convite 

do Presidente Executivo da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A (atual AG 

Engenharia) em reunião institucional. 

 
3.14 O MPF denuncia OTÁVIO AZEVEDO por supostamente ter integrado 

“a organização criminosa a partir de 2006” como “Presidente da Andrade 

Gutierrez Telecom e Presidente da Andrade Gutierrez SA”, mas nenhuma 

irregularidade é descrita na área de Telecom (o braço da AG para as 

telecomunicações), de sua direta responsabilidade, e que preside desde 1996. No 

entanto, assumiu a presidência da ANDRADE GUTIERREZ S.A. apenas em fevereiro 
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de 2008, o que demonstra desde logo que entre 2006 a 2008 sequer tinha relação 

com o cargo máximo da holding AG S/A. 

 
3.15 Esse dado é fundamental para demonstrar a impossibilidade 

absoluta de OTAVIO AZEVEDO ter conhecimento, domínio ou controle de qualquer 

ato de dirigentes da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ antes de 2008 (e nem 

depois dessa data), como, por exemplo, o pagamento em favor da empresa 

TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTÃO EM NEGÓCIOS LTDA, mediante transferência 

de R$ 3.164.560,00, entre 10/2007 a 03/2008. Confira-se a tabela dos cargos 

ocupados:  

 

 

 

Cargos ocupados por OMA no Grupo AG em 2007 

Ano Empresa Cargo Entrada Saída 

2007 

Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. Diretor Presidente 06/09/2000 03/02/2012 

Kitmed Participações S.A. Diretor 19/12/2007 Permanece 

Telemar Conselheiro     

Contax  Conselheiro     
 

Cargos ocupados por OMA no Grupo AG em 2008 

Ano Empresa Cargo Entrada Saída 

2008 

Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. Diretor Presidente 06/09/2000 03/02/2012 

Andrade Gutierrez S.A. Diretor Presidente 11/02/2008 Permanece 

AG Telecom Participações S.A. Diretor Presidente 30/04/2008 Permanece 

Kitmed Participações S.A. Diretor 19/12/2007 Permanece 

Contax  Conselheiro   

Telemar Conselheiro     
 

3.16 Nesse contexto, não se pode afirmar, como se faz na denúncia, 

que ele detinha conhecimento e, de modo compartilhado, domínio do fato sobre 

Cargos ocupados por OMA no Grupo AG em 2006 

Ano Empresa Cargo Entrada Saída 

2006 

Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. Diretor Presidente 06/09/2000 03/02/2012 

Telemar Conselheiro     

Contax Conselheiro     

Contax Conselheiro     
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todos os crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e outros praticados no 

âmbito de contratações de obras de engenharia e serviços da CONSTRUTORA com 

a PETROBRAS. 

 
3.17 Além disso, merece relevo demonstrar-se a configuração do 

grupo Andrade Gutierrez para demonstrar a inviabilidade fática do raciocínio do 

MPF, que procura descrever uma complexa estrutura funcional de centenas de 

milhares de pessoas em diversos países do mundo3 como se estivéssemos 

tratando de uma empresa de regime Simples.  

                                                 
3  
RELATÓRIO 2014: ● Funcionários das controladas AGSA: 155.000; ● Contratados nas unidades de negócios: 
37.204; ● Estagiários: 52; ● Trainees: 78. 
 
RELATÓRIO 2013: ● Empregos diretos nas empresas do Grupo: 251.996; ● Contratados nas unidades de negócios 
da AG: 73.574; ● Funcionários das controladas AGSA: 178.422; ● Estagiários e trainees: 2.185; Funcionários do 
Grupo Andrade Gutierrez em %: ● AG Telecom (controladas): 59,77%; ● Engenharia e Construção e empregos 
diretos das unidades de negócios: 29,20%; ● Concessões (controladas): 11.03%. 
 
RELATÓRIO 2012: ● Empregos diretos: 207.289; ● Contratados nas unidades de negócios da AGSA: 61.064; ● 
Funcionários das controladas: 146.225; ● Estagiários e trainees: 1.798; ● Empregos terceirizados: 178.167; 
Funcionários do Grupo Andrade Gutierrez em %:  ● AG Telecom ( controladas): 59,04%; Engenharia e Construção 
e empregos diretos nas unidades de negócios: 29,46%; ● Concessões ( controladas): 11,50%. 
 
RELATÓRIO 2011:  ● Empregos diretos: 222.793 ● Contratados nas diferentes unidades de negócio do Grupo: 
51.878 ● Empregos gerados nas controladas de Concessões: 23.111 ● Empregos gerados nas controladas de  AG 
Telecom: 147.804 ● Empregos em subcontratadas: 94.368 ● Estagiários e trainees: 1.684; Funcionários Grupo 
Andrade Gutierrez: ● 23,29% - Engenharia e Construção e empregados diretos nas unidades de negócios ● 10,37% 
- Concessões (controladas) ● 66,34% - AG Telecom (controladas). 
 
RELATÓRIO 2010: ● Empregos diretos: 175.533 ● Contratados nas diferentes unidades de negócio do ● Grupo: 
40.317 ● Empregos gerados nas controladas de Concessões: 22.306 ● Empregos gerados nas controladas de AG 
Telecom: 112.910 ● Empregos terceirizados: 43.547 ● Estagiários e trainees: 1.183; Funcionários Grupo Andrade 
Gutierrez: ● 22,97% - Engenharia e Construção e empregados diretos nas unidades de negócios ● 12,71% - 
Concessões (controladas) ● 64,32% - AG Telecom (controladas). 
 
RELATÓRIO 2009: ● Empregos diretos: 168.152 ● Contratados nas diferentes unidades de negócio do Grupo: 
46.596 ● Empregos gerados nas controladas de Concessões: 16.433 ● Empregos gerados nas controladas de AG 
Telecom: 105.123 ● Empregos terceirizados: 38.266 ● Estagiários e trainees: 932; Funcionários Grupo Andrade 
Gutierrez: ● 22,7% - Engenharia e Construção e empregados diretos nas unidades de negócios ● 9,8% - 
Concessões (controladas) ● 62,5% - AG Telecom (controladas). 
 
RELATÓRIO 2008: ● Empregos total no Grupo Andrade Gutierrez: 134.996 ● Empregos na Engenharia e 
Construção: 34.161 ● Empregos em Concessões: 15.354 ● Empregos em AG Telecom: 85.481; Funcionários do 
Grupo AG em %: ● Engenharia: 25,3% ● Concessões: 11,4% ● AG Telecom: 63,3%. 
 
RELATÓRIO 2007: ● Número de funcionários do Grupo incluindo as controladas: 101.886 ● Número de empregos 
terceirizados: 16.701.  
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3.18 Em 2007, a empresa tinha a seguinte apresentação, com OTAVIO 

AZEVEDO exclusivamente na área de Telecomunicações, sem nenhum contato, 

muito menos domínio e controle da CONSTRUTORA, então presidida por Rogério 

Nora: 

 
 

3.19 Cumpre esclarecer que, no exercício da Presidência da AG 

TELECOM, a partir de dezembro/2007, OTÁVIO AZEVEDO passou a se dedicar 

exclusivamente à fusão entre a Oi e a Brasil Telecom4, assumindo a Presidência 

da holding ANDRADE GUTIERREZ S.A. em fevereiro/2008 por uma questão 

eminentemente estratégica5. Ou seja: não assumiu – ao menos não ainda nessa 

                                                 
4 Conferir a esse respeito os fatos relevantes juntados em anexo a essa resposta. 
 
5 Trata-se de uma das maiores operações do Brasil, na qual os então três sócios controladores da Telemar (Andrade 
Gutierrez, Grupo La Fonte e GP – Participações), negociaram a aquisição da Brasil Telecom Participações. Foi uma 
complexa reestruturação societária, que envolveu a aquisição de algumas empresas holding do grupo da Brasil 
Telecom, além de tratativas com diferentes acionistas que integravam o seu grupo de Controle, dentre os quais, 
alguns grandes investidores, fundos de pensão e bancos, tudo em meio a um cenário de crise econômica mundial. 
Ao longo de 2009, diversas negociações com acionistas minoritários e com CVM foram levadas a efeito com o 
objetivo de simplificação da estrutura societária do grupo Telemar, que após a compra da Brasil Telecom, resultou 
em nove classes de ações negociadas na Bolsa de São Paulo e três classes na Bolsa de Nova Iorque. 
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época - a gestão efetiva da holding, sendo nesse momento mais um cargo 

simbólico (status) do que de real direção, por orientação do próprio Conselho de 

Administração da ANDRADE GUTIERREZ.  

 

3.20 Esse é um capítulo que merece maior detalhamento. Em 

fevereiro de 2008, momento em que OTÁVIO AZEVEDO tomou posse como 

presidente da holding Andrade Gutierrez S.A., estava totalmente dedicado na 

liderança do processo de compra pela OI da Brasil Telecom, bem como do 

processo de reestruturação societária da Telemar Participações, controladora da 

OI, consideradas como umas das maiores operações societárias do mundo, na 

época a maior do Brasil. Essa operação proporcionou ao Grupo Andrade Gutierrez 

tornar-se, ao lado de seu sócio privado, controlador da maior empresa de 

telecomunicações do país.    

 
3.21 Para atuar com tamanha responsabilidade de gestão econômico-

financeira, operacional, regulatória e comercial, com potencial impacto em mais 

de 50% do balanço do Grupo AG, e considerando os demais encargos que OTÁVIO 

AZEVEDO possuía como Presidente dos Conselhos da Telemar e da Contax (maior 

empresa de Call Center do Brasil), decidiu o Conselho de Administração da AG que 

OTÁVIO AZEVEDO deveria ficar restrito a essas atividades, sem ingerência em outras 

unidades de negócio, entre elas, a área de Engenharia e Construção, mantendo, 

ainda, ao longo desses anos, a representação corporativa do Grupo AG em 

importantes órgãos sociais, como FIESP, FIEMG, ABDIB, Associação Comercial do 

Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, entre outras 

diversas funções. 
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3.22 Ora, é evidente que, nesse cenário, o Presidente da holding AG 

S.A., que acumulava a Presidência da AG TELECOM, jamais poderia ter 

conhecimento, domínio ou mesmo controle indireto das licitações e questões 

contratuais de uma das diversas áreas de atuação do Grupo, que inclusive fugia 

completamente de sua especialidade. Veja-se que nesse ano de 2008, ANDRADE 

GUTIERREZ S.A. ostentava a seguinte composição: 

 

 

 

3.23 Mesmo depois de meses de árdua negociação (que chegou a ser 

considerada pela imprensa da época “o maior negócio do ano e a mais acirrada 

disputa empresarial da história brasileira”)6 até ser anunciado o acordo entre Oi 

                                                 
6 “Acampamento 
Otavio Azevedo, executivo da Andrade Gutierrez que negocia a compra da Brasil Telecom pela Oi (da qual a 
Andrade é acionista), embarcou na quarta-feira para o Rio de Janeiro. Vai passar o feriado no "quartel general" 
montado pelos acionistas das duas empresas para tentar fechar o negócio. O prazo informal dado pelos donos da 
Oi para que os acionistas da Brasil Telecom resolvam pendências internas e assinem a venda é a próxima quarta-
feira. Uma prorrogação, no entanto, é possível. 
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e Brasil Telecom, OTÁVIO AZEVEDO continuou focado nas atividades de 

telecomunicações até o término do longo processo de fusão em agosto/2009, 

sendo que pelo menos até meados desse ano em regime de dedicação exclusiva. 

É que a partir de maio/2009 capitaneou mais uma grande operação do Grupo AG: 

a compra da Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais, a maior empresa 

integrada do setor elétrico brasileiro7. 

 

3.24 Em 2009 a estrutura da AG S.A. se mantém, assim como a 

participação de OTÁVIO AZEVEDO nas empresas: 

 

 
 
 

                                                 

ACAMPAMENTO 2 
Na cola de Azevedo, embarcou também para o Rio, meia hora depois, Pedro Jereissati, filho de Carlos Jereissati, 
também da Oi e um dos negociadores da operação. Dias atrás, Jereissati e Azevedo viajaram no mesmo vôo, que 
arremeteu quando pousava no aeroporto Santos Dumont. 
 
BERÇÁRIO 
Azevedo diz que esteve envolvido com "dois partos" nos últimos dias: a compra da Brasil Telecom e o nascimento 
de suas netas, gêmeas, na terça. 
(Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2103200812.htm - São 
Paulo, sexta-feira, 21 de março de 2008)  
 
“Todos os executivos que participam do processo de compra da Brasil Telecom pela Oi têm sido unânimes em 
apontar o executivo Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, como principal responsável pela costura do acordo. 
Com habilidade mineira, ele aparou as arestas entre os diversos sócios e os convenceu a encerrar as disputas 
judiciais”. In: IstoÉ Dinheiro, 09/04/2008. 
Disponível em http://www.terra.com.br/istoedinheiro-temp/edicoes/549/artigo76740-1.htm  
 
7 http://cemig.infoinvest.com.br/static/ptb/porque_investir_cemig.asp?idioma=ptb 

Cargos ocupados por OMA no Grupo AG em 2009 

Ano Empresa Cargo Entrada Saída 

2009 

Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. Diretor Presidente 06/09/2000 03/02/2012 

Andrade Gutierrez S.A. Diretor Presidente 11/02/2008 Permanece 

AG Telecom Participações S.A. Diretor Presidente 30/04/2008 Permanece 

Kitmed Participações S.A. Diretor 19/12/2007 Permanece 

Telemar Conselheiro   

Contax Conselheiro     
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3.25 Aliás, o organograma evidencia que ele não possuía relação 

funcional hierárquica com ANTONIO CAMPELLO, ELTON NEGRÃO e FLAVIO MACHADO, que 

se reportavam, cada um em seu setor, também nessa época, única e 

exclusivamente a Rogério Nora: 

 

 
 

3.26 Nos anos seguintes, essa clara divisão é mantida. Veja-se, a 

propósito, a estrutura da AG em 2010 e a participação de OTÁVIO AZEVEDO nas 

empresas, devendo-se destacar sua atuação a partir desse ano no Conselho da 

Cemig, após exitosa operação que valeu ao Grupo AG o ingresso em uma das 

maiores empresas do setor elétrico brasileiro: 
 

Cargos ocupados por OMA no Grupo AG em 2010 

Ano Empresa Cargo Entrada Saída 

2010 
Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. Diretor Presidente 06/09/2000 03/02/2012 

Andrade Gutierrez S.A. Diretor Presidente 11/02/2008 Permanece 
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1

2010

UN INDUSTRIAL
Antonio Campello
Diretor Comercial

UN INDUSTRIAL
Elton Negrão

Diretor Unidade de Negócio

DIR. RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS
Flavio Machado

Diretor de Relações Institucionais
UN INDUSTRIAL
Paulo Dalmazzo

Superintendente Comercial 

AG SA
Otavio Azevedo

Presidente
(Sem ingerência nas demais 

unidades da AG)

CONSTRUÇÃO BRASIL 
/ AMÉRICA LATINA

Rogério Nora
Presidente da Construtora Brasil

AG TELECOM
Otavio Azevedo

Presidente
(Sem ingerência nas demais 

unidades da AG)

ZAGOPE
(Plena autonomia de 
gestão em relação à 

Construtora)

 
 

3.27 Em 2011 e 2012, OTÁVIO AZEVEDO agrega outras funções como a 

Presidência da Pasa Participações S.A. e a Presidência do Conselho da Genesys 

S.A., mas continua sem ter qualquer participação na CONSTRUTORA (então AG 

Engenharia). Vale transcrever: 

 

Cargos ocupados por OMA no Grupo AG em 2011 

Ano Empresa Cargo Entrada Saída 

2011 

Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. Diretor Presidente 06/09/2000 03/02/2012 

Andrade Gutierrez S.A. Diretor Presidente 11/02/2008 Permanece 

AG Telecom Participações S.A. Diretor Presidente 30/04/2008 Permanece 

Kitmed Participações S.A. Diretor 19/12/2007 Permanece 

Pasa Participações S.A. Diretor Presidente 28/03/2011   

Telemar Conselheiro     

Cemig Conselheiro   

Contax Conselheiro     

AG Telecom Participações S.A. Diretor Presidente 30/04/2008 Permanece 

Kitmed Participações S.A. Diretor 19/12/2007 Permanece 

Telemar Conselheiro     

Cemig Conselheiro   

Contax  Conselheiro     
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Cargos ocupados por OMA no Grupo AG em 2012 

Ano Empresa Cargo Entrada Saída 

2012 

Andrade Gutierrez Telecomunicações Ltda. Diretor Presidente 06/09/2000 03/02/2012 

Andrade Gutierrez S.A. Diretor Presidente 11/02/2008 Permanece 

AG Telecom Participações S.A. Diretor Presidente 30/04/2008 Permanece 

Kitmed Participações S.A. Diretor 19/12/2007 Permanece 

Genesys Defesa S.A. Presidente do Conselho  29/06/2012   

Pasa Participações S.A. Diretor Presidente 28/03/2011   

Telemar Conselheiro     

Cemig Conselheiro   

Contax Conselheiro     

 

3.28 Também nesse período as funções exercidas pelos corréus na 

Construtora não se comunicavam com OTÁVIO AZEVEDO, conforme se depreende 

dos organogramas de 2011 e 2012 abaixo reproduzidos: 
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3.29 Como se pode perceber, dentre o período descrito na inicial 

acusatória, OTÁVIO DE AZEVEDO era Presidente da AG Telecom e dos Conselhos da 

Telemar e Contax, acumulando ao longo dos anos a posição de Conselheiro da 

Kitmed (2007) da Cemig (2010), da Pasa Participações S.A. (2011) e da Genesys 

S.A. (2012), tendo se dedicado integralmente a outras questões empresariais que 

não possuem relação com a construção civil ou obras públicas ao liderar a 

condução de importantes negociações estratégicas e econômicas para o Grupo 

AG como, por exemplo, o processo de fusão entre a Oi e a Brasil Telecom 

(dezembro/2007 - ago/2009), a compra da Cemig (maio/2009 – junho/2010) e a 

aliança industrial entre a Oi e a Portugal Telecom (maio/2010 – abril/2011)8. 

                                                 
8 “Em princípio, é bom negócio para os portugueses, pois dessa forma continuam no mercado brasileiro, que tem 
sido a fonte de seu crescimento. Além disso, terão ingerência na gestão da Oi, com presença no conselho de 
administração e em cargos de diretoria. Os executivos agradeceram nominalmente ao presidente da Andrade 
Gutierrez, Otávio Azevedo, e ao diretor da La Fonte, Pedro Jereissati, com quem negociaram a parceria.” In Valor 
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3.30 Para se ter uma dimensão dessa última negociação liderada por 

OTÁVIO AZEVEDO, perseguindo os interesses da Telemar, a referida aliança industrial 

teve por fim o desenvolvimento de um projeto de telecomunicações de projeção 

global, ampliando a presença internacional da Oi e da Portugal Telecom, 

notadamente na América Latina e África. Consistiu no fortalecimento da estrutura 

de capital das empresas, envolvendo a participação direta e indireta da Portugal 

Telecom na Telemar Comunicações, mediante o dispêndio pela Portugal Telecom 

do valor total de R$ 8,321 bilhões, sem ocasionar, contudo, a transferência do 

controle das Companhias. Esta foi a maior captação de valores no Brasil em 2014 

e a maior venda realizada por uma empresa brasileira no ano.  

 

3.31  Todas as grandes operações societárias e de investimento 

mencionadas nesta Resposta são algumas das maiores e mais relevantes do Brasil, 

concretizadas ao longo de anos de intensas negociações. Estas e outras tantas 

grandes operações foram amplamente divulgadas pela imprensa9, denotando a 

dedicação de OTÁVIO AZEVEDO a estes negócios, fato que, somada à intensa agenda 

de viagens internacionais, torna inverossímil quaisquer alegações de ingerência 

nas atividades da Construtora.  

 

3.32 Além disso, vale sublinhar, ANTONIO CAMPELLO, PAULO DALMAZZO, 

ELTON NEGRÃO e FLÁVIO MACHADO nunca foram subordinados hierarquicamente a 

OTÁVIO AZEVEDO na Construtora Andrade Gutierrez, pois, como já demonstrado, 

nenhum cargo ele exerceu naquela unidade de negócios do Grupo AG. Além disso, 

os executivos da Construtora jamais foram subordinados à Presidência da Holding 

                                                 

Econômico, 29/07/2010. Disponível em http://www.valor.com.br/arquivo/838597/diplomacia-economica-
desata-velhos-nos-na-europa-e-no-brasil 
9 Basta analisar o clipping resumido a respeito da atuação de Otávio Azevedo, na liderança dos negócios da 
Andrade Gutierrez, anexo a essa resposta. 
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da AG, razão pela qual a acusação de organização criminosa, mediante domínio e 

compartilhamento de ações é rigorosamente falsa.  

 

3.33 Na verdade, em relação ao acusado OTÁVIO, menciona-se na 

denúncia apenas um fato concreto: a venda de uma lancha a FERNANDO SOARES. 

Mas esse negócio jurídico, totalmente estranho ao objeto das investigações, 

sequer foi considerado ilegal pelo parquet (pois realmente não é ilícito) e assim 

não serve para amparar a presunção descrita pela acusação de uma suposta 

proximidade entre eles. 

 

3.34 A operação de compra e venda foi formalizada em instrumento 

contratual e efetivada mediante o pagamento de 04 parcelas quitadas e 

creditadas em conta bancária de titularidade de OTÁVIO AZEVEDO mantida no Banco 

do Brasil e a legítima transferência de propriedade da embarcação foi registrada 

perante a Capitania dos Portos.  

 
3.35 Isto é, a transação se deu dentro dos trâmites legais, seja do 

ponto de vista comercial, financeiro e inclusive fiscal, já que o negócio jurídico foi 

objeto de declaração no imposto de renda de OTÁVIO AZEVEDO. Tudo isso já havia 

sido esclarecido e comprovado documentalmente pelo acusado à Polícia Federal 

de Curitiba, sponte propria, mediante petição protocolada nos autos em 

novembro/2014. Da mesma forma, quando de seu depoimento perante o Grupo 

de Trabalho no e. STF, quando foi questionado sobre os fatos e novamente 

apresentou as mesmas explicações.  

 
3.36 Fora a menção a esse negócio jurídico, que além de não 

configurar ilícito penal não guarda nenhuma relação com os fatos denunciados, 
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nada há de concreto em relação ao acusado OTÁVIO AZEVEDO que permita um juízo 

de admissibilidade positivo da acusação.  

 
3.37 Até porque, a expressão “domínio do fato” tal como utilizada 

pelo MPF na denúncia não passa de um substituto para afirmação de uma 

responsabilidade penal objetiva, decorrente da sua posição hierárquica como 

Presidente da holding ANDRADE GUTIERREZ S/A, e que em nada lembra a “teoria 

do domínio do fato” cujas linhas mestras foram traçadas por ROXIN: “talvez o erro 

mais comum e menos observado é fundamentar o status de alguém como autor 

atribuindo-lhe o domínio do fato.”10 

 
3.38 Destaque-se, ainda, que a Construtora Andrade Gutierrez (AG 

Engenharia) sempre teve e ainda tem, evidentemente, seus próprios 

procedimentos decisórios, amparados em seus estatutos, de forma 

independente, autônoma, sem qualquer relação de dependência com a 

presidência da holding. Nas funções que exerceu em todo esse período 

mencionado na denúncia, OTÁVIO AZEVEDO nunca teve conhecimento da dinâmica 

comercial e operacional da Construtora Andrade Gutierrez, inclusive em relação 

a fornecedores, sub-fornecedores, prestadores de serviço, limitando-se, em razão 

das imposições de sua função, às ações de representação institucional, tanto para 

a Construtora, quanto para a área de investimentos. 

 
3.39 Diante de tudo que foi exposto, a hipótese é de absolvição 

sumária de OTÁVIO AZEVEDO, pois a acusação sequer poderia ter sido recebida, eis 

que carente de justa causa. Se não for esse o entendimento, a improcedência da 

                                                 
10 GRECO, Luis; LEITE, Alaor. O que é e o que não é a teoria do domínio do fato. Sobre a distinção entre autor e 
partícipe no direito penal. In Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no 
direito penal brasileiro.São Paulo: Marcial Pons, 2014. p.39. 
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acusação será comprovada no curso da instrução processual, na qual será 

indispensável ampla produção probatória. 

 

 

4. Pedidos 

  

 Diante do exposto, requer-se: 

 

4.1 Seja reconhecida a nulidade da denúncia, por ilegal “fatiamento” 

da acusação em relação a crimes conexos; 

 

4.2 Seja o acusado absolvido sumariamente das imputações que lhe 

foram formuladas; 

 
4.3 Em caso de um eventual juízo de admissibilidade positivo da 

acusação, protesta-se pela produção de todas as provas em direito admitidas, em 

especial a pericial, documental e testemunhal, todas imprescindíveis à defesa do 

acusado, consistindo esta última na oitiva das pessoas indicadas no rol abaixo 

(respeitado o número legal de oito, por fato), as quais deverão ser intimadas por 

ocasião da designação de audiência por este Juízo, requerendo ainda a expedição 

de carta precatória para a inquirição daquelas não residentes nesta Subseção 

Judiciária.  

 

 Nestes termos, 

 pede deferimento. 

Curitiba, 10 de agosto de 2015. 

 



 
Roberto Lopes Telhada 

Breda Advogados Associados 
Miranda Coutinho, Carvalho & Advogados 
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ROBERTO LOPES TELHADA  
OAB/SP 24.509 

 
 

ANTONIO ACIR BREDA 
OAB/PR 2.977 

 
 

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
OAB/PR 8.862 

 
 
JULIANO BREDA  
OAB/PR 25.717 

 
 

EDWARD ROCHA DE CARVALHO 
 OAB/PR 35.212 

 
 

FLAVIA TREVIZAN  
OAB/PR 32.580 

 
 

BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS  
OAB/PR 57.632 

 
 

ANA LUIZA HORN 
OAB/PR 57.734 

 

    

 
 

ROL DE TESTEMUNHAS 
 

1. Pedro Jereissati (Rua Angelina Maffei Vita, 200, São Paulo/SP) 

2. Marco Gonçalves (Rua Inhambu, 7, apto 151, Bairro Vila Uberabinha, São 

Paulo/SP) 

3. Sérgio Eskenazi Pernidji (Av. Atlântica, 1130, 17º andar, Rio de Janeiro/RJ) 

4. José Mauro Carneiro da Cunha (Praia de Botafogo, 300, 11° andar, Rio de 

Janeiro/RJ) 

5. José Mauro Mettrau Júnior (Rua Timóteo da Costa, 276, apto. 501, Leblon, Rio 

de Janeiro/RJ) 

6. José Augusto da Gama Figueira (Rua Almirante Guilobel, 37, apto. 301, Lagoa, 

Rio de Janeiro/RJ) 

7. Shakhaf Wine (Rua Paul Redfern, 14, apt 401, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ) 



 
Roberto Lopes Telhada 

Breda Advogados Associados 
Miranda Coutinho, Carvalho & Advogados 
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8. José Luiz Simão (Shis Qi 15, conjunto 14, casa 4, Lago Sul, Brasília/DF) 

9. Renato Torres de Faria (Praia de Botafogo, 186, 20º andar, Rio de Janeiro/RJ) 

10. Claudio Santos (Praia de Botafogo, 186, 20º andar, Rio de Janeiro/RJ) 

11. Ricardo Sá (Praia de Botafogo, 186, 18º andar, Rio de Janeiro/RJ) 

12. Francisco da Costa e Silva (Av. Rio Branco, 110 – 39º andar, Rio de Janeiro/RJ) 

 


