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DESPACHO/DECISÃO
2. Eventos 103, 114 e 119
Em decisão proferida na data de 05/02/2016, decretei, dentre outras
medidas, a prisão temporária de Marcelo Rodrigues, a pedido da PF e do MPF.
Peticiona agora a Defesa de Marcelo Rodrigues afirmando que foram
realizadas buscas e apreensões em quatro residências a ele vinculadas, porém, que
não estando ele presente em nenhum desses locais, a medida coercitiva contra ele
deferida não foi cumprida.
Requer, assim, a revogação da sua prisão temporária. Alega que o
deferimento da medida restou vinculado à necessidade de preservar a colheita e
exame dos documentos pela autoridade policial, razão pela qual, cumpridas as
diligências, não há mais motivos para a sua subsistência.
Colocase à disposição da autoridade policial para ser oportunamente
ouvido.
O MPF foi intimado e se manifestou no evento 114 pela manutenção da
prisão temporária, sob o argumento de que a atividade probatória que ensejou a
decretação da medida ainda está em curso.

Reafirmou ainda o MPF que Marcelo Rodrigues foi o responsável por
representar a Klienfeld Services, offshore vinculada ao Grupo Odebrecht no contrato
celebrado com a Shelbill, offshore controlada por João Santana e Mônica Moura.
A Defesa manifestouse no evento 119, reiterando o pedido de
revogação da temporária, alegando que, em tese, teria assinado um único contrato em
2013, e que não é funcionário da Graco Corretora há mais de cinco anos.
Penso que o mais apropriado seria a apresentação do investigado à
autoridade policial diretamente, a fim de evitar ser considerado foragido.
De todo modo, considerando cumulativamente que as buscas foram
concluídas e que o investigado aparentemente teria um papel menor nos fatos,
resolvo atender ao requerido para revogar a prisão temporária de Marcelo Rodrigues.
Deverá, porém, contatar de imediato a autoridade policial colocandose
à disposição para prestar depoimento, inclusive atendendo chamado por telefone.
Intimemse Defesa, MPF e autoridade policial. Recolhase o mandado
de prisão temporária.
Curitiba, 25 de fevereiro de 2016.
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