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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

C O N C L U S Ã O
 

Ao(s) 13 dia(s) do mês de julho de 2015, faço estes autos conclusos ao Senhor 
Delegado. Eu, __________________________ Ana Claudia de Campos, 
Escrivã de Polícia Federal, que o lavrei.

D E S P A C H O

IPL 1593/2015-SR/DPF/PR

1. Junte-se aos autos (a) Termo de Reinquirição de ALEXANDRE MARTINS 

RIBEIRO; (b) as fotocópias mais legíveis do bilhete interceptado, encaminhadas pelo DPF 

MAUAT.

2. Intimem-se os defensores de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, pelo meio 

mais célere, solicitando que apresentem à Autoridade Policial signatária, no prazo de 24 

horas, o original do bilhete redigido pelo preso MARCELO e cujo teor foi interceptado no 

dia 22/6/2015 por Agentes Penitenciários da Custódia desta Superintendência Regional de 

Polícia Federal no Paraná, onde o preso está custodiado.

Conforme já relatado nos Termos de Depoimento e devidamente retratado por 

meio de fotocópia, o bilhete redigido por MARCELO e cujo teor era direcionado a seus 

defensores veiculava em um de seus tópicos a frase “destruir e-mails sondas Vs RR”, o que 

sugere ordem/plano para destruição de provas no bojo de investigação criminal, fato sob 

apuração no presente IPL. Após fotocopiado, o bilhete original foi restituído no mesmo dia 

e até o presente momento não foi apresentado em sede policial, muito embora tenha 

existido solicitação verbal nesse sentido.

3. Sem prejuízo da intimação determinada supra, carregue-se o presente 

despacho nos autos da Representação Criminal n. 50242517220154047000, solicitando ao 

Exmo. Juízo Federal que seja lançada intimação eletrônica naqueles autos dirigida aos 

defensores de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, a fim de que tomem ciência do item 2.

4. Intime-se MARCELO BAHIA ODEBRECHT (na Custódia SR/DPF/PR) para 

prestar esclarecimentos. Comunique-se seus defensores acerca da oitiva.

5. Carregue-se no EPROC.

Curitiba/PR, 13 de julho de  2015.

RENATA DA SILVA RODRIGUES

Delegada de Polícia Federal

IPL Nº 1593/2015



SR/DPF/PR
Fl:  ______
Rub: _____

D A T A

Ao(s) 13 dia(s) do mês de julho de 2015,  recebi estes autos com o Despacho 
da Autoridade. Eu, ______________________ Ana Claudia de Campos, 
Escrivã de Polícia Federal, que o lavrei.

IPL Nº 1593/2015


