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MINISTÉRIO P(;]3UCO FEDn{.AL
Procuradoria-Geral da República

OFICIO-CIRCULAR GAB/PGR N' 8/2017/ACRIM/SCI/PGR

Brasília, 26 de maio de 2017

Senhor Procurador-Geral,

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, aproxima-se o termo final do

prazo de confidencialidade constante dos acordos de colaboração premiada firmados pelo

Ministério Público Federal e pessoas relacionadas com a companhia brasileira Odebrecht.

Há a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal suspender a

confidencialidade de depoimentos e documentos relacionados a outros países e que constam

da colaboração de ex-diretores da empresa, em decisão para ter efeito a partir de I' de junho
de 2017

Informo, no entanto, que fiz solicitação formal e expressa ao Supremo Tribunal

Federal (em anexo) para que, nos termos do artigo 18, parágrafos 5, 19 e 20 e do artigo 37.5,

ambos da UNCAC (denominada também Convenção de Mérlda), o sigilo seja mantido em
relação a todas essas provas quando referentes a fatos ocorridos fora do Brasil.

O deferimento desse pedido garantirá que, mesmo a partir de I' de junho de

2017, quando será possível o compartilhamento das provas com outros países, na forma do

acordo celebrado com os colaboradores, não haverá a divulgação pública do conteúdo dessa

parte da colaboração e, consequentemente, evitar-se-ão eventuais prejuízos à investigação que

ocorre atualmente sobre o tema no Ministério Público comandado por Vossa Excelência

A Sua Excelência o Senhor
José Abbot Charme
Fiscal Nacional de República de Chile
General Mackenna, 1369, Piso 2, Centro
Santiago - Chile



Aproveito também para informar que designei o Vice-Procurador-Geral da

República, José Bonifácio Borges de Andrada, para realizar reuniões em Brasília sobre a

Lava-Jato, caso seja de vosso interesse. Esclareço que quaisquer contados sobre cooperação

jurídica internacional, inclusive para a marcação de data para tais audiências, devem ser feitos

por meio da Secretaria de Cooperação Internacional - SCI da PGR (+55 61 3105.5820).

Solicito, por oportuno, que Vossa Excelência indique um(a) procurador(a)

responsável para realização dos contados e tratativas de cooperação com a SCI.


