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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ-DEPARTAMENTO DE pOLíCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE DEPOIMENTO

que presta

JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES

Ao(s) 05 dia(s) do mês de março de 2018, nesta Superintendência Regional do

Departamento de Polícia Federal, em SÃO PAULO/SP, perante o DPF SANTOS,

Delegado de Polícia Federal, matrícula nO 17195, comigo, Escrivão de Polícia

Federal, ao final assinado e declarado, com as testemunhas abaixo nominadas,

presente, JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES, sexo MASCULINO,

nacionalidade BRASILEIRA, estado civil, CASADO, filho de MANOEL.

RODRIGUES e DELMIRA PERNOMIAN RODRIGUES, nascido aos 04091968,

natural de DRACENNSP, instrução 30 COMPLETO, profissão ADVOGADO,

documento de identidade n° 193292786 SSP/SP, CPF 058.787.588-73, residente

à Rua MARIO GUASTINI, 308, PINHEIROS, SÃO PAULO/SP, fone 11983032300.

Compromissado e advertido na forma da Lei, Aos costumes disse nada. Inquirido

sobre os fatos em apuração pela Autoridade Policial, RESPONDEU: QUE o

conduzido coercitivamente quer fazer constar que por instrução de seu advogado

aqui presente se manterá em silêncio neste ato, protestando por responder a

todos os questionamentos que lhe forem formulados após ter conhecimento do

teor da presente investigação; QUE, entende o advogado do conduzido que pelo

fato de ter sido trazido a este depoimento de forma coercitiva e ainda pelo fato de

ter sido realizada diligência de busca e apreensão em sua residência, se encontra

na condição de investigado e não de testemunha. Nada mais disse nem Ih oi

perguntado, pelo que determinou a Autoridade que fosse encerrado o

termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado, pelo

SERGIO ROSENTHAL, OAB/SP 114806, e inclusive por mim,

LEONARDO TEIXEIRA FABRIS, scrivão de ZCia Federal, CI
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
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