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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: prctb13@jfpr.jus.br

AÇÃO PENAL Nº 5019501-27.2015.4.04.7000/PR

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONCA NETO

RÉU: RENATO DE SOUZA DUQUE

RÉU: JOAO VACCARI NETO

DESPACHO/DECISÃO

Baixo o feito em diligência.

Trata-se de ação penal por crime de lavagem de dinheiro.

O feito aguarda sentença há bom tempo.

A Defesa de renato de Souza Duque peticionou requerendo
o reinterrogatório do acusado (evento 298).

Em síntese, afirma que o ex-Diretor da Petrobrás pretende
esclarecer os fatos a ele imputados pela denúncia e elucidar o papel dos
coacusados.

Renato Duque, em seu interrogatório, realizao em
17/07/2015, permaneceu em silêncio (evento 154).

Tendo em vista que agora pretende exercer a sua
autodefesa, não há como obstar o seu requerimento para novo
interrogatório.

Assim, nos termos do art. 196, do CPP, defiro o requerido
e designo a data de 02 de setembro do corrente ano para o novo
interrogatório de Renato de Souza Duque, perante este Juízo.

Esclareça a Defesa se há necessidade de intimar o acusado
pessoalmente ou se ela mesmo se encarregará de comunicá-lo da
presente decisão.

Requisite-se o comparecimento de Renato de Souza
Duque na referida data.
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Ciência ao MPF e às Defesas.

 

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO BONAT, 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 700006686828v3 e do código CRC ad08933b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT 
Data e Hora: 26/4/2019, às 17:41:38 
 

 


