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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO PARANÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquérito Policial n.º 5044849-81.2014.4.04.7000/PR 

 

FERNANDO BITTAR, por seus defensores, 

protestando nos termos do artigo 5º parágrafo único da Lei nº. 8.906/84, pela 

posterior juntada de instrumento de mandato, nos autos do procedimento acima 

identificado, respeitosamente vem à presença de Vossa Excelência expor e 

requerer o que segue.  

 

O Peticionário foi intimado para prestar 

esclarecimentos nos autos do PIC nº 1.25.000.003350/2015-98, perante a 

denominada “Força Tarefa Lava Jato”, do MPF de Curitiba. Referido 

procedimento tem por escopo, no que diz com FERNANDO BITTAR, a apuração da 

aquisição da “Chácara Santa Bárbara”, localizada no Município de Atibaia/SP. 

 

Desde sua intimação, inúmeras reportagens 

têm sido veiculadas pela mídia acerca do assunto. Recentemente, o jornal “A Folha 
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de São Paulo” publicou, em edição de 09/02/2016, reportagem intitulada “Moro 

autoriza inquérito sobre relação de sítio de Atibaia com OAS ‘e outras empresas e pessoas 

investigadas’”, que noticiava que Vossa Excelência, nos autos do presente IPL, 

atendendo representação policial, teria autorizado a instauração de inquérito 

policial específico para apreciação de “suposta relação do imóvel localizado em 

Atibaia/SP, com a empresa OAS e outras empresas e pessoas físicas investigadas na 

operação Lava Jato” (evento 97). 

 

Ao consultar os presentes autos, verifica-se 

que, de fato, o desmembramento da investigação foi autorizado por Vossa 

Excelência, com a consequente instauração de novo inquérito. 

 

Considerando o inegável interesse do 

Peticionário no objeto do IPL que veio a ser instaurado para apuração de aquisição 

de sítio de sua propriedade e da inconteste inter-relação entre o referido IPL e o 

PIC nº 1.25.000.003350/2015-98, requer-se vista e cópia do procedimento 

investigatório policial instaurado em decorrência do evento 97, do presente feito.     

 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2016. 

 

 

ALBERTO ZACHARIAS TORON 

OAB/SP n.º 65.371 

 

LUIZA A. V. OLIVER 

OAB/SP n.º 235.045 
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