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O MPF obteve então junto à AutoStar informações sobre a aquisição, recebendo a nota
fiscal 51.799 emitida em 27/07/2012 e a proposta de venda 20043659/0. A nota fiscal encontra-se em
nome da esposa de Nestor Cerveró, Patrícia Anne Cunat Cerveró (evento 1, comp3). O veículo está
identificado como sendo uma LR Evoque Dynamic 5D, chassi Salva2BG7CH685153, Renavam 218380.

Entretanto, na proposta de compra é apontado o endereço eletrônico
fsoares@hawkeyespar.com.br como contato para Patrícia. O endereço eletrônico é de titularidade de
Fernando Soares e da empresa dele, Hawk Eyes Administração de Bens Ltda (evento 1, comp4).

Ouvida, a vendedora da AutoStar declarou que Fernando Soares é quem fez todo o contato
com a AutoStar para a compra do veículo (evento 15, out2).

A Autostar também forneceu ao MPF extrato bancário que revela que o veículo foi pago
por dépósito em dinheiro de R$ 220.000,00 em 27/07/2012, o que não é comum para transação neste
montante.

A pedido do MPF, decretei a quebra do sigilo bancário sobre as transações efetuadas para
compra do veículo (evento 3).

O Banco Bradesco respondeu que, pelos registros do banco, o depósito de R$ 220.000,00
foi feito, de fato, em espécie em 27/07/2012, tendo por responsável e depositante Patrícia Anne Curat
Cerveró (evento 13).

Consta, porém, no registro que houve um estorno do depósito na autenticação n.º 497 da
fita do caixa, por solicitação do cliente. Em seguida, refeito o depósito conforme autenticação nº 500
da fita do caixa.

Apesar da resposta do Bradesco apontar que na autenticação 497 da fita do caixa já
constava o nome de Patricia Anne Cunat Cerveró, reputo relevante a solicitação de esclarecimento
adicional pelo MPF na petição do evento 15 para a questão seja totalmente esclarecida.

Assim, como requerido e em vista da quebra de sigilo já ordenada, oficie-se ao Banco
Bradesco para, em relação ao depósito de R$ 220.000,00 em 27/07/2012, e que já foi objeto de
solicitação deste Juízo no ofício 700000453664: a) que seja esclarecido pelo Banco Bradesco se foi
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