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DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de investigação vinculada ao inquérito policial n.º
5049557-14.2013.404.7000 (IPL 1041/2013), da assim denominada
Operação Lava Jato, e que se destina a apurar eventuais crimes de peculato e
de lavagem de dinheiro perpetrados pelos responsáveis pelo Consórcio
CNCC e pela Construções e Comércio Camargo Correa.

Nos autos de n.º 5085623-56.2014.404.7000 foi decretada, a
pedido do MPF, a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa JD
Assessoria e Consultoria Ltda, e dos sócios José Dirceu de Oliveira e Silva
e Luiz Eduardo de Oliveira e Silva.

O resultado da quebra apontou o pagamento de expressivos
valores à empresa JD pela OAS ou por suas empresas subsidiárias ou
ligadas, conforme exemplifica o MPF no parecer do evento 58.

Conforme requerido pelo MPF (evento 24), intime-se a
Camargo Correa, na pessoa de seus advogados cadastrados, para que, no
prazo de 10 dias, esclareça os pontos destacados pelo MPF e apresente a
documentação ali referida.

Para tanto, cadastre a Secretaria neste feito, os advogados já
cadastrados pela empresa Camargo Correa no processo 5049557-
14.2013.404.7000.

Eventuais questões relativas ao direito ao silêncio, não da
empresa evidentemente, deverão ser trazidas ao Juízo

Apresentados os esclarecimentos e a documentação, abra-se
nova vista ao MPF. Prazo: 5 dias.
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Após, aguarde-se o prosseguimento das investigações, as quais
deverão ocorrer de forma direta entre o MPF e a PF, nos termos da
Resolução 63/09 do CJF.

Curitiba, 24 de março de 2015.
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