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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba
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REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Nº 5023885-62.2017.4.04.7000/PR

REPTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REPDO.: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de procedimento formado com depoimentos prestados por executivos da Odebrecht relativamente a
supostos pagamentos irregulares ou favorecimentos materiais destinado ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Sítio de
Atibiaia, palestrar, imóvel para o Instituto Lula).

A autoridade policial requereu autorização para utilização de todo o material amealhado nos autos para instrução do
inquérito policial 5054533-93.2015.4.04.7000, instaurado para investigar pagamentos indevidos e lavagem de dinheiro
relacionados à LILS Palestras e ao ex-Presidente da República (evento 21), e eventuais desmembramentos.

O MPF manifestou-se favoravelmente ao pleito da autoridade policial (evento 26).

A investigação sujeita-se a critérios discricionários da autoridade policial, sob a fiscalização do MPF.

Assim, ante a manifestação convergente das autoridades responsáveis pelo procedimento investigatório, defiro o
requerido e autorizo a utilização das provas e elementos probatórios destes autos para instrução das investigações encetadas no
âmbito do inquérito policial 5054533-93.2015.4.04.7000 e eventuais desmembramentos.

Cabe à autoridade policial ou o MPF a inclusão dos documentos nos respectivos apuratórios.
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Ciência ao MPF e à autoridade policial.

Curitiba, 30 de outubro 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 700003845859v5 e do código CRC ac4fbb5b. 
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