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INQUÉRITO 4.621 DISTRITO FEDERAL

Có

DESPACHO:

a

INVEST.(A/S)
ADV.(A/S)
INVEST.(A/S)
ADV.(A/S)
INVEST.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. ROBERTO BARROSO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
: ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA E
OUTRO(A/S)
: RODRIGO SANTOS DA ROCHA LOURES
: CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTRO(A/S)
: RICARDO CONRADO MESQUITA
: FABIO TOFIC SIMANTOB
: ANTONIO CELSO GRECCO
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB E OUTRO(A/S)

pi

RELATOR
AUTOR(A/S)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
INVEST.(A/S)
ADV.(A/S)

Referente à petição nº 67.950/2017:

Defiro o que requerido pela autoridade policial, considerada a
alegada agilidade que trará ao processamento. Determino, no entanto,
que seja informado a esta relatoria o eventual não cumprimento das
diligências já determinadas no prazo de 30 (trinta) dias.
Quantos às perguntas a serem apresentadas ao Exmo. Sr. Presidente
da República, defiro, por igual, o requerimento para que somente sejam
formuladas após a análise, pela Polícia Federal, da documentação
disponível nos autos, inclusive a solicitada por meio dos ofícios
mencionados na petição acima identificada, e após o cumprimento das
diligências ainda em andamento.
Determino, ainda, que a autoridade policial federal comunique a
este gabinete o encerramento das diligências que precederão a
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formulação das perguntas, de modo a permitir o controle do cronograma
de processamento.
Junte-se oportunamente. Remeta-se cópia à Polícia Federal, onde se
encontram os autos do INQ 4.621.
Publique-se.
Brasília, 13 de novembro de 2017.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
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