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AO(s) 17 dia(s) do mês de ulho 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 Federa, ao final assinado e declarado, presente MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT, sexo m sculino, nacionalidade brasileiro, casado(a), filho(a) de 
Emílio Alves Odebrecht e Regi a Amél ia Bahia Odebrecht, nascido(a) aos 18/10/2015, 
instrução terceiro grau compl to, profissão Engenheiro , documento de identidade nº 
2598834/SSP/BA, CPF 487 .9 .235-15. lnquirido(a) sobre os fatos em apuração pela 
Autoridade Policial, na presen a de seu(sua, s) advogado(a, s) DORA MARZO DE A 
CAVALCANTI CORDANI , ins rito na OAB/SP sob nº 131054 e AUGUSTO DE 
ARRUDA BOTELHO, OAB/ P 206575, ambos com escritorio a Rua Pedroso 
Alvarenga, 900/5° andar, to es comercial(11) 30785404, celular (11) 99341211 , 
RESPONDEU: QUE, pergunt do quando ingressou no Grupo ODEBRECHT, quais 
cargos ou funções teria ocup o e quais seriam as suas atribuições, respondeu que 
pretende invocar o seu direito onstitucional de permanecer calado; QUE , perguntado 
se participou ou teve conheci ento de reuniões visando ajustes e/ou direcionamento 
de licitações, seja no tocante PETROBRAS outras estatais ou quaisquer entidades 
públicas nas esferas municipal estadual ou federal, respondeu que pretende invocar o 
seu direito constitucional de p rmanecer calado; QUE . perguntado se conhece as 
pessoas de PEDRO BARUSC , ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA, 
JULIO GERIN CAMARGO, A GUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, RICARDO 
PESSOA, DALTON AVAN INI, EDUARDO HERMELINO LEITE, MILTON 
PASCOWICH, RAFAEL ÂNG LO LOPES qual a sua relação com os mesmos, 
respondeu que pretende invo ar o seu direito constitucional de permanecer calado ; 
QUE , perguntado se tem e nhecimento de algum motivo pelo qual alguma das 
pessoas anteriormente meneio adas teria interesse em prejudicar gratuitamente a su 
pessoa ou o Grupo ODEBR CHT, respondeu que pretende invocar o seu direito 
constitucional de permanecer calado; QUE , perguntado se participou ou teve 
conhecimento de qualquer es uema visando o pagamento de vantagens indevidas a 
agentes públicos em quaisqu r esferas de poder, no Brasil ou exterior, ou para 
executivos de empresas est tais, respondeu que pretende invocar o seu direito 
constitucional de permanecer calado; QUE , perguntado se participou ou teve 
conhecimento de qualquer e quema visando o sobrepreço de bens e serviços 
vendidos a administração diret , indireta ou estatais respondeu que pretende invocar o 
seu direito constitucional de pe manecer calado; QUE , perguntado se obteve o grupo 
ODEBRECHT qualquer tratam nto privilegiado perante a administração pública direta, 
indireta ou estatais, responde que pretende invocar o seu direito constitucional de 
permanecer calado; QUE , p rguntado 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 
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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 dirige tes 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 vores, ou mesmo para que os interesses do grupo não 
fossem prejudicados, respond u que pretende invocar o seu direito constitucional de 
permanecer calado; QUE , erguntado se gostaria de dizer algo em seu favor, 
respondeu que sempre estev a disposição da Justiça, prestou depoimento anterior 
em Brasília, acreditando que ao seria necessario o cerceamento de sua liberdade; 
QUE , continua confiando nos eus companh · s, ou seja , nos executivos que foram 
detidos, acreditando na presu ção de inocê eia dos mesmos. Nada mais havendo a 
ser consignado, determinou a utoridade q e fosse encerrado o presente termo çiue, 
lido e achado conforme vai po todos assin do, inclusive por mim, J;J)Y , 
Ana Claudia de Campos, Esc ivã de Políc a Federal, Classe Especial, matrícula nº 
11.107, que o lavrei. 
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MA CELO BAHIA ODEBRECHT 
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