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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Nº 5022683-50.2017.4.04.7000/PR

REPTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REPDO.: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO

Retomando o consignado no evento 1, trata-se de processo declinado
do Egrégio Supremo Tribunal Federal contendo depoimentos de executivos do
Grupo Odebrecht relativos a suposta solicitação e pagamento de vantagem
indevida a Aldemir Bendine na condição de Presidente da Petrobrás.

Pleitou o MPF a instauração de inquérito policial (evento 10).

Defiro, sendo necessária a melhor apuração dos fatos antes de
qualquer conclusão.

Requer a Defesa de André Gustavo Vieira da Silva acesso a estes
autos (evento 8).

Considerando que os presentes autos contém somente o que já havia
na Petição 6646 a qual a Defesa já teve acesso, defiro.

Baixe a Secretaria o sigilo sobre estes autos e cadastre-se a referida
defesa.

O inquérito, porém, deve tramitar sigilo a fim de preservar as
diligências ainda a serem realizadas.

 Deverá porém a autoridade policial franquear o acesso ao conteúdo
do inquérito aos investigados quando pretender tomar-lhes os depoimentos, pelo
menos com cindo dias de antecedência.

Ciência ao MPF, Defesa de André Vieira e à autoridade policial.

Deverá a autoridade policial, em cinco dias, informar as providências
tomadas quanto à instauração do inquérito.

Curitiba, 09 de junho de 2017.
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Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador
700003462354v2 e do código CRC 420c9995. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO 
Data e Hora: 09/06/2017 09:34:25 
 

 


