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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

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

TERMO DE DECLARAÇÕES 

que presta MARCELO BAHIA ODEBRECHT: 

Aos 18 dias do mês de maio de 2015, neste Edifício-Sede do Departamento de Polícia 
Federal , em Brasília/DF, onde presente se encontrava THIAGO MACHADO 
DELABARY, Delegado de Polícia Federal , 1a Classe, Matrícula/DPF n.0 13.538, lotado 
e em exercício no Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado -
DICOR/DPF, compareceu MARCELO BAHIA ODEBRECHT, sexo masculino, 
nacionalidade brasileira, casado, filho de EMILIO ALVES ODEBRECHT e REGINA 
AMELIA BAHIA ODEBRECHT, nascido aos 18/10/1968, natural de Salvador/BA, 
instrução terceiro grau completo, profissão Engenheiro, documento de identidade no 
2598834/SSP/BA, CPF 487.956.235-15, endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 
120, 15° andar, bairro Butantã, São Paulo/SP, fone (11) 30968767. Cientificado a 
respeito do direito de permanecer em silêncio, inquirido a respeito dos fatos, 
RESPONDEU QUE, desde o ano de 2009, salvo engano, o declarante desempenha a 
função de Diretor Presidente da Odebrecht S/A, esclarecendo que se trata de uma 
holding que controla diversas outras empresas do grupo; QUE, perguntado se recebeu 
alguma solicitação de GLEISI HOFFMANN para que a ODEBRECHT contribuísse 
financeiramente à sua campanha ao Senado, em 201 O, respondeu o declarante que 
não se recorda, acrescentando que tal resposta não elimina a possibilidade de que 
tenha havido tal solicitação ao próprio declarante ou alguém ligado a ODEBRECHT; 
QUE acrescenta que, previamente ao comparecimento neste ato, o declarante 
providenciou pesquisas acerca de doações à campanha de GLEISI HOFFMANN na 
eleição de 201 O, não tendo localizado nenhum registro ; QUE salienta que, nessa 
pesquisa, foram localizados registras de doação de empresas do Grupo ODEBRECHT 
ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o que dá margem à hipótese de 
que esse diretório tenha repassado à Senadora; QUE, no Grupo ODEBRECHT, não 
havia uma única pessoa encarregada de concentrar as solicitações de doações de 
campanha, uma vez que são centenas de empresas que compõem a organização e 
estas detêm autonomia para decidir sobre essas doações, tendo cada uma delas uma 
ou mais pessoas responsáveis para tratar do tema; QUE não se recorda de ter 
recebido de PAULO BERNARDO SILVA, então Ministro do Planejamento, pedido de 
doação à campanha de GLEISI HOFFMANN ao Senado, em 201 O; QUE nunca tratou 
com PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, sobre 
contribuições financeiras à campanha de GLEISI HOFFMANN, em 201 O; QUE 
esclarece que sua relação com PAULO ROBERTO COSTA limitava-se a questões 
afetas ao Conselho de Administração da BRASKEM, cuja presidência era ocupada 
pelo declarante, sendo que PAULO ROBERTO era o Vice-Presidente do Conselho 
(nomeado pela PETROBRAS); QUE esse período em que o declarante e PAULO 
ROBERTO COSTA compuseram conjuntamente o Conselho de Administração da 
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BRASKEM durou cerca de três anos, de 201 O a 2012, salvo engano; QUE nunca 
participou nem tomou conhecimento da realização de ajustes voltados ao 
direcionamento de licitações no âmbito da PETROBRAS, tampouco foi convidado a 
participar de reuniões com esse propósito; QUE nunca participou, tomou 
conhecimento, ou foi convidado para reuniões voltadas ao estabelecimento ou 
manutenção de cartel entre empresas contratadas pela PETROBRAS; QUE nunca 
tomou conhecimento acerca da existência de pagamentos por parte de empresas do 
grupo ODEBRECHT a diretores de estatais, ligados à PETROBRAS e suas 
subsidiárias e a qualquer outra; QUE desconhece qualquer ajuste voltado à prática de 
sobrepreço em contratos firmados pela PETROBRAS; QUE o Grupo ODEBRECHT 
nunca recebeu privilégios da administração pública direta e indireta, no que se incluem 
a PETROBRAS e suas subsidiárias; QUE dada a palavra ao PROCURADOR DA 
REPÚBLICA presente neste ato, este perguntou se o declarante mantinha encontros 
pessoais com GLEISI HOFFMANN e em uma dessas ocasiões poderia ter solicitado 
contribuição para a campanha, ao que foi respondido pelo declarante que não 
mantinha relação pessoal com GLEISI HOFFMANN e que não houve tal encontro 
destinado à solicitação para campanha, uma vez que se tivesse ocorrido, o declarante 
possivelmente se recordaria; QUE o declarante não dispunha do telefone de GLEISI 
HOFFMANN, o que não impede ter ocorrido contato telefônico ocorrido a respeito da 
campanha de 201 O, como já afirmado inicialmente. Dada a palavra aos defensores 
presentes neste ato, se manifestaram pela desnecessidade de acrescentar qualquer 
esclarecimento ou questionamento. Nada mais havendo a ser consignado, determinou 
a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme vai assinado 
pelo declarante, na presença de seus advogados DORA MARZO DE ALBUQUERQUE 
CAVALCANTI CORDANI, OAB/SP 131054, CONRADO DONATI, OAB/DF 26903, 
MAURÍCIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, OAB/RJ 71229, com o Representante 
do Ministério Público Federal, Procurador da República RODRIGO TELLES DE 
SOUZA e, comigo, Marcelo Silveira Coitinho, Escrivão de Polícia Federal, 1a Classe, 
Matrícula/DPF n.0 15.919, em exercício na Diretoria de Investigação e Combate ao 
Crime Organizado - DICOR/DPF, que o lavrei. 
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DECLARANTE 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT 

ADVOGADO 
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ADVOGADO 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA : .. .. ... ..... . 
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