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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Distribuição por dependência aos Autos de nº 

Classificação no EPROC: Sigiloso (Interno Nível 4)

Classificação no ÚNICO: Confidencial

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores signatários,

comparece perante Vossa Excelência para requerer homologação dos acordos de colaboração

firmados, conforme os fatos e os fundamentos a seguir expostos.

O  MPF celebrou acordo de colaboração premiada com  VINICIUS VEIGA

BORIN, LUIZ AUGUSTO FRANÇA e MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI, com

fundamento nos artigos 4º e seguintes da Lei n° 12.850/2013.

Tal acordo foi celebrado com a finalidade de obtenção de provas no interesse

das  investigações  decorrentes  da  denominada  Operação  Lava  Jato,  sobretudo  para  o

desvelamento de agentes e partícipes responsáveis, estrutura hierárquica, divisão de tarefas e

crimes praticados por organizações criminosas envolvidas em crimes de corrupção e lavagem

de ativos, tendo como principal vítima a PETROBRAS. 

Ademais, em decorrência do acordo celebrado, os colaboradores, renunciando

à garantia contra a autoincriminação e ao direito ao silêncio, comprometeram-se a falar a

verdade  sobre  todos  os  fatos  de  que  tenham  conhecimento  e  cujos  depoimentos  foram

parcialmente colhidos.

Até o presente momento apenas o colaborador  VINICIUS VEIGA BORIN

prestou  depoimento,  cujo  único termo segue anexo1,  sendo que  os  demais  colaboradores

prestarão depoimento somente após o dia 22/6/2016, versando praticamente sobre os mesmos

temas tratados por VINICIUS VEIGA BORIN, contudo abordarão detalhes mais vinculados

às  áreas em que atuavam e a função que exerciam.
1 Os depoimentos foram gravados, sendo que os respectivos vídeos estão sendo enviados para

este Juízo por meio de ofício, já que gravados em CD em vista da impossibilidade de upload

em virtude de seu tamanho.
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O MPF, pois, submete a Vossa Excelência o acordo celebrado com VINICIUS

VEIGA  BORIN,  LUIZ  AUGUSTO  FRANÇA e  MARCO  PEREIRA  DE  SOUSA

BILINSKI, requerendo:

a) o reconhecimento da  validade de  todos  os  procedimentos  adotados  na

tomada das declarações;

b)  nos  termos  do  disposto  no  art.  4º,  §7º,  da  Lei  n°  12.850/2013,  a

homologação do Acordo de Colaboração firmado com VINICIUS VEIGA BORIN, LUIZ

AUGUSTO FRANÇA e MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI;

c)  seja deferido o compartilhamento de todas as provas e elementos de prova

colhidas  em  decorrência  do  Acordo  de  Colaboração,  em  especial  das  declarações  do

colaborador VINICIUS VEIGA BORIN, para utilização em inquéritos criminal e cível, em

ações penais e cível, inclusive de improbidade administrativa;

d)  seja  deferido,  para  a  adoção  das  providências  cabíveis  nos  âmbitos

administrativo,  concorrencial  e  disciplinar,  o  compartilhamento  de  todas  as  provas  e

elementos de provas colhidas em decorrência do acordo de colaboração ora em comento, com

a Polícia Federal, Receita Federal e Banco Central do Brasil, mediante a expressa ressalva da

manutenção do caráter sigiloso de todas as informações enquanto necessário;

e) a juntada do acordo de colaboração e do termo de depoimento colhido na

ação penal nº 5019727-95.2016.404.7000, a fim de propiciar às defesas dos acusados tempo

hábil para analisar tal termo antes da audiência agendada para o dia 22 de junho de 2016.

Curitiba, 17 de junho de 2016.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República 
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Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República
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