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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5043559-60.2016.4.04.7000/PR 

MANDADO DE PRISÃO Nº 700002469172 

PRISÃO TEMPORÁRIA 

O Doutor Sergio Fernando Moro, Juiz Federal da 13ª Vara Federal, 

Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, na forma da Lei, etc. 

M A N D A a quaisquer Autoridades Policiais a quem for este apresentado, 

indo por ele assinado, que em seu cumprimento, prendam e recolham à prisão, a pessoa 

conhecida por: 

- Antônio Palocci Filho, _______________, com endereço 

na ________________________________________________________ 

em vista da decretação da prisão temporária do investigado acima 

qualificado, pelo prazo de cinco dias, por decisão proferida em 12/09/2016 nos autos de 

Pedido de Busca e Apreensão nº 5043559-60.2016.4.04.7000 (ev. 10), com fundamento 

no artigo 1.º da Lei n.º 7.960/1989. 

Infrações Penais: crimes do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998 e dos arts. 288 e 

317  do CP. 

Observação: A utilização de algemas fica autorizada na efetivação da 

prisão ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente 

responsáveis pelos atos específicos reputem necessário, sendo impossível nesta decisão 

antever as possíveis reações, devendo, em qualquer caso, ser observada pelas autoridades 

policiais a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. 

Autorizo o ingresso no endereço do investigado para cumprimento da 

diligência. 

Autorizo que o investigado, após a prisão, seja transferido para a prisão 

em Curitiba/PR. 

CUMPRA-SE. 

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 700002469172v5 e do código CRC 76b196e3. 

Informações adicionais da assinatura: 

Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO 

Data e Hora: 21/09/2016 18:26:37 

5043559-60.2016.4.04.7000 700002469172 .V5 FCM© FCM 


