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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ 

Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-72.2015.4.04.7000 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, nos autos do Pedido 

de Busca e Apreensão em epígrafe, vem, por seus advogados, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho lançado no evento 437, 

expor e requerer o quanto segue: 

 

Esse MM. Juízo instou a defesa do peticionário a se 

pronunciar até amanhã sobre o conteúdo de dados encontrados em aparelho celular 

apreendido na sua residência. 

 

Todavia, o prazo assinalado, a toda evidência, não pode ser 

cumprido, na medida em que os esclarecimentos a serem prestados versam sobre 

anotações que estariam armazenadas em telefone do peticionário, e das quais a defesa 

jamais teve conhecimento – razão pela qual, por óbvio, delas não pode tratar sem 

no mínimo antes conversar com MARCELO. 
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Até porque, como destacado no próprio r. despacho, “tudo 

está sujeito à interpretação”, e a única pessoa que pode interpretar as anotações é 

o seu autor. 

 

Sendo assim, para que os signatários possam atender à 

intimação, é a presente para requerer que o tempo da próxima visita de caráter 

reservado a MARCELO – que ocorre todas as quintas-feiras, e, portanto, 

acontecerá amanhã – seja estendido para além dos habituais 30 minutos. 

 

Ademais, como somente depois dessa entrevista pessoal e 

reservada será possível a elaboração da resposta, é a presente também para requerer 

seja concedido prazo razoável, a contar do término da visita de amanhã, para 

o atendimento do r. despacho.    

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

De São Paulo para Curitiba, 22 de julho de 2015. 

 

Dora Cavalcanti Cordani  

OAB/SP – 131.054 

 

Augusto de Arruda Botelho 

OAB/SP – 206.575 


