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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

AÇÃO PENAL Nº 5018091-60.2017.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: WALMIR PINHEIRO SANTANA

RÉU: GERSON DE MELLO ALMADA

RÉU: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA

RÉU: JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA

RÉU: JOAO VACCARI NETO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de denúncia por crimes de lavagem de dinheiro envolvendo
repasses pela Engevix Engenharia e a UTC Engenharia a José Dirceu de Oliveira e
Silva e seu grupo.

Antes que a denúncia fosse apreciada, peticiona a Defesa de Gerson
de Mello Almada, dirigente da Engevix ao tempo dos fatos, solicitando
oportunidade para que o acusado possa, em depoimento, prestar os
esclarecimentos necessários e apresentar documentos pertinentes ao caso concreto.

Considerando que a denúncia envolve pessoas já condenadas em
mais de uma ação penal por este Juízo e outros, resolvo deferir o requerido.

Observo, porém, que apesar da afirmada intenção de colaboração não
está o acusado em questão abrigado por qualquer acordo de colaboração.

Intime-se a autoridade policial responsável pelo inquérito 5053845-
68.2014.404.7000 para promover a oitiva, como requerido, de Gerson de Mello
Almada no prazo máximo de dez dias.

Ciência ao defensor em questão que deverá procurar a autoridade
policial para agendar e apresentar o seu cliente perante a Polícia Federal em
Curitiba no referido prazo.

Ciência, por oportuno, ao MPF que, querendo, poderá fazer-se
presente e formular perguntas.

Após, a autoridade policial deve juntar o depoimento a estes autos.
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Em seguida conclusos.

Curitiba, 13 de junho de 2017.

 

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
700003479711v2 e do código CRC 84dc3b4e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO 
Data e Hora: 13/06/2017 16:17:45 
 

 


