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PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N° 5014474-

63.2015.4.04.7000/PR

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/PR

ACUSADO: A APURAR

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N°

700000527075

Endereço: Avenida Boa Viagem, 2314, ap. 400, Boa Viagem, Recife/PE

Investigado: PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE

NETO, CPF 004.458.604-30, e MÁRCIA DANZI RUSSO CORRÊA DE

OLIVEIRA, CPF 932.177.144-15

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

Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, na

forma da lei e por decisão proferida nos autos em epígrafe,

Manda, a qualquer Autoridade Policial a quem este for

apresentado - observando-se o disposto no art. 5o, X e XI, da Constituição

Federal, e nos artigos 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 e 250 do Código de

Processo Penal - que, em seu cumprimento, proceda à BUSCA e

APREENSÃO na Avenida Boa Viagem, 2314, ap. 400, Boa Viagem,
Recife/PE, endereço de PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA

ANDRADE NETO, CPF 004.458.604-30, e MÁRCIA DANZI RUSSO

CORRÊA DE OLIVEIRA, CPF 932.177.144-15, tendo por objeto a coleta

de provas relativas à prática pelos investigados dos crimes de corrupção,

peculato, lavagem de dinheiro e de falsidade, além dos crimes antecedentes

à lavagem de dinheiro, especificamente:

- registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos,

agendas, ordens de pagamento e documentos relacionamentos a manutenção

e movimentação de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de



terceiros, bem como patrimônio em nome próprio ou de terceiros;

- HDs, laptops, pen dnves, smartphones, arquivos eletrônicos,

de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados

ou de suas empresas, quando houver suspeita que contenham material

probatório relevante, como o acima especificado;

- valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de

valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou USD 50.000,00 e desde que não

seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita;

- obras de arte ou objetos de luxo sem demonstração de origem

lícita ou de que foram adquiridos com recursos lícitos.

Fica autorizado, no desempenho desta atividade, o acesso pelas

autoridades policiais a dados armazenados em eventuais computadores,

arquivos eletrônicos de qualquer natureza, inclusive smartphones, que forem

encontrados, com a impressão do que for encontrado e, se for necessário, a

apreensão, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes,

CDs, DVDs ou discos rígidos.

Fica autorizado, desde logo, o acesso pelas autoridades

policiais do conteúdo dos computadores no local das buscas e de arquivos

eletrônicos apreendidos, mesmo relativos a comunicações eventualmente

registradas.

Fica autorizado, ainda, o arrombamento de cofres caso não

sejam voluntariamente abertos.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do

artigo Io, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4a Região n° 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 700000527075vl0 e do código CRC 37dcl6a8.
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