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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

Inquérito Policial nº 5071379-25.2014.4.04.7000 

 

 

 

 

 

ODEBRECHT S.A., nos autos do Inquérito 

Policial em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, em atenção ao r. despacho exarado no Evento 72 – cujo prazo para 

manifestação se encerra na presente data –, assim se pronunciar sobre os 

questionamentos formulados pela douta autoridade policial no Evento 67:  

 

a) Não. As empresas que compõem a Organização Odebrecht atuam em 

estrita observância às normas que asseguram a natureza competitiva das 

concorrências públicas de que participam, sendo expressamente vedada por 

seus respectivos Códigos de Conduta qualquer prática que tenha por 

objetivo frustrar ou fraudar o caráter competitivo de procedimentos 

licitatórios. Seus executivos ou dirigentes não participaram de qualquer 

reunião visando a ajustes ou direcionamento de licitações públicas. 

 

b) Não. Nem a Organização Odebrecht nem as empresas que a 

compõem, como tampouco seus empregados, participam de esquemas 
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ilícitos, menos ainda com a finalidade de pagar vantagens indevidas a 

servidores públicos ou executivos de empresas estatais.  
 

c) Não. Especificamente em relação às concorrências da Petrobras, é 

importante ressaltar que os preços de bens e serviços considerados nas 

estimativas de custos são calculados por área técnica própria da estatal (área 

de estimativa de custos), que possui reconhecida seriedade e competência e 

as mantém em sigilo, em especial em relação ao mercado. São essas 

estimativas que balizam a comissão de licitação da Petrobras nas negociações 

com os licitantes visando a escolha da proposta vencedora, a qual deve estar 

dentro de limites mínimos e máximos estabelecidos pela Petrobras de acordo 

com o índice de maturidade dos projetos, conforme procedimento de 

engenharia de custos mundialmente aceito.  
 

d) Não. Os êxitos obtidos pelas empresas que integram a Organização 

Odebrecht em concorrências públicas são consequência exclusiva de seu 

porte, experiência e qualificação – especialmente para a realização de obras 

de grande complexidade –, que fazem dela a líder na área de engenharia e 

construção da América Latina.   
 

e) Não.  
 

f) A peticionária não possui o registro das linhas telefônicas de onde se 

originam as ligações para o canal Linha de Ética, tendo em vista que a 

preservação do sigilo da identidade de seus usuários é pressuposto 

irrenunciável do serviço. A gravação integral, salvo melhor juízo, já está 

contida na mídia encartada por força do despacho de fls. 228. 
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Espera assim a peticionária ter elucidado as 

dúvidas do douto Delegado e contribuído para o bom andamento deste apuratório. 

 

De São Paulo para Curitiba, 28 de maio de 2015. 

 

Dora Cavalcanti Cordani 

OAB/SP – 131.054     

 

Augusto de Arruda Botelho   

OAB/SP – 206.575 

 

Rafael Tucherman 

OAB/SP – 206.184 

 

 


