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Bulhões & Advogados Associados S/S 

 

EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL 
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR 
 
 
 
 
 
 
 
Autos nº 5003682-16.2016.404.7000 
 
 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, com dados de 

qualificação nos autos em referência, vem, por seus advogados 

signatários, com fundamento nos arts. 5º, XXXIV, ‘a’, XLIX e LV 

da Constituição Federal e 7º, III, da Lei nº. 8.906/94, expor e 

requerer o que segue. 

 

Em petição contida no Evento 224, considerando a 

informação de que a Delegada RENATA DA SILVA RODRIGUES não 

possui interesse em ouvir MARCELO ODEBRECHT a respeito dos fatos 

investigados na “Operação Acarajé” neste momento, bem como o 

fato de que em qualquer caso o requerente exercerá o seu direito 

ao silêncio, a defesa requereu seu imediato retorno para o 

Complexo Médico Penal (CMP) em Pinhais/PR. 

 

Entretanto, na medida em que ainda não houve 

manifestação de Vossa Excelência a respeito do pedido de 

transferência do requerente de volta ao CMP, nesta oportunidade 

a defesa vem ressaltar que o requerente já está custodiado na 

Superintendência Regional da Polícia Federal há 14 dias em 

condições que comprometem sua integridade física, sem que haja 

necessidade da sua manutenção na carceragem da Polícia Federal. 

 

Nesse sentido, destaca-se que MARCELO ODEBRECHT 

é hipoglicêmico e, conforme o atestado emitido por médico 

particular que o atendeu em 03/03/2016 (doc. 01), encontra-se em 

condições clínicas precárias, apresentando significativa perda 

de massa magra desde a sua transferência (2,3 kg em 10 dias) e 

quadro anêmico. 
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A situação do requerente é preocupante, e é 

agravada pelo regime de prisão ao qual está sendo submetido na 

carceragem da Polícia Federal: apesar de apresentar hipoglicemia 

e deficiência de vitamina D, o requerente passa 23h por dia na 

cela e tem apenas 1h de banho de sol. Concessa maxima venia, a 

sua permanência em local no qual é submetido a condições 

degradantes, e que não possui a estrutura de um estabelecimento 

penal (art. 82 e seguintes da LEP), não se justifica. A questão 

foi levada ao conhecimento dos Delegados responsáveis pela 

coordenação da “Operação Lava Jato” (doc. 02), sem que tenha 

sido adotada qualquer providência até o momento, a despeito do 

disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal1. 

 

Posto isso, considerando que o requerente foi 

transferido para a carceragem da Polícia Federal por ordem de 

Vossa Excelência “diante da necessidade de ouvi-lo sobre os 

fatos que constituem objeto desta representação” (Evento 47), 

considerando que o requerente já informou que “somente se 

manifestará sobre o objeto da presente investigação na fase 

judicial, se for o caso, como lhe garante o inciso LXIII do 

artigo 5º da Constituição Federal” (Evento 224, OUT2), e 

considerando a situação precária em que se encontra atualmente, 

com afetação de sua saúde (integridade física), a defesa reitera 

o pleito formulado na petição de Evento 224, requerendo seja 

determinado o imediato retorno de MARCELO ODEBRECHT ao Complexo 

Médico Penal em Pinhais/PR (CMP). 

 

Pede deferimento. 

Curitiba/PR, 07 de março de 2016. 

 

 

A. Nabor A. Bulhões 
OAB/DF 1.465-A 

Eduardo Sanz 
OAB/PR 38.716 

 

                        
1 Art. 5º, XLIX, da CF – “é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral.” 


