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Senhor Juiz, 

 

Informo a Vossa Excelência que equipe da Polícia Federal cumpriu o 

Mandado de Busca e Apreensão referido na epígrafe na forma que passo a relatar. 

A equipe policial foi composta por este subscritor, Delegado de Polícia 

Federal IVAN ZIOLKOWSKI, pelo Perito Criminal Federal FABIO SALVADOR, pelo 

Perito Criminal Federal ALDEMAR MAIA NETO e pelo Escrivão de Polícia Federal 

RENATO MENDONÇA MAIA.  

A determinação judicial apontava como objeto da busca vinte e três 

caixas lacradas e depositadas no Banco do Brasil, localizado na rua Líbero Badaró, 

568, Centro, São Paulo, SP, ou onde quer que se encontrassem, sob a 

responsabilidade de FABIO LUIS LULA DA SILVA e MARISA LETÍCIA LULA DA 

SILVA. 

O mandado foi entregue dia 9 de março de 2016, às 14:30h, no local 

determinado e recebido por SERGIO UEDA, Gerente de Área – CENOP VALORES, 

o qual nos franqueou acesso ao cofre onde as caixas estavam armazenadas.  

A porta principal da sala-cofre foi aberta por um dos funcionários do 

Banco do Brasil. Dentro da sala-cofre existem três partições internas gradeadas, todas 

com fechaduras eletrônicas independentes. As caixas buscadas estavam 

acomodadas na divisão central conforme foto (fig.1).  
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Figura 1 - Porta cofre  
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O material foi encontrado acondicionado em vinte e três caixas 

lacradas de tamanhos diversos, sendo vinte e duas caixas de papelão e uma caixa de 

madeira.(fig.2) 

 

Figura 2 – sala cofre 

 

O gerente SÉRGIO UEDA disse que as caixas foram depositadas no 

dia 21 de janeiro de 2011 e foi informado que pertenciam à Presidência da República. 

Durante todo esse período o material não foi movimentado ou alterado. Relatou ainda 

que não há custo de armazenagem para o responsável pelo material, conforme 

declaração anexa. 
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SERGIO UEDA atestou a autenticidade do termo de recebimento 

lavrado em 21 de janeiro de 2011, bem como o termo de transferência de 

responsabilidade de 19 de março de 2012 (documentos anexos ao mandado). 

Foi autorizado por esta autoridade policial, no dia 9 de março de 2016, 

que a gerência local informasse aos responsáveis pelo material, FABIO LUIS LULA 

DA SILVA e MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA, que o mandado estava sendo 

cumprido. Até o fim do evento não souberam informar, no entanto, se o contato foi 

exitoso.  

Foram designadas duas testemunhas que presenciaram, durante o 

período da apreensão, as atividades da equipe policial no cumprimento do mandado. 

A análise de cada caixa pelos peritos foi realizada seguindo o seguinte 

protocolo: 

1. Retirada da caixa da sala cofre; 

2. Verificação do estado do lacre, fotografia/filmagem do 

lacre(fig.3); 

3. Rompimento do lacre original; 

4. Abertura da caixa;  

5. Análise do conteúdo da caixa; 

6. Realocação cuidadosa, no estado em que se encontravam, do 

material na caixa original ou em saco plástico numerado da 

Polícia Federal; e 

7. Armazenagem no local original, ou seja, na sala-cofre. 
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Figura 3- lacre original 

No dia 9 de março foi analisado e apreendido o conteúdo de onze 

caixas, totalizando 53(cinquenta e três) itens, conforme Auto de Apreensão 01. Após, 

a sala cofre foi lacrada e fechada para reabertura no dia seguinte. 

Ás 08:40h do dia 10 de março, houve a continuidade dos trabalhos de 

análise de 133 (cento e trinta e três) itens, encerrando-se por volta das 14:00h do 

mesmo dia. Portanto, nos dois dias foram analisados e apreendidos 186 (cento e 

oitenta e seis) itens. 

Todo o material retornou, no estado em que foi encontrado, para a 

sala-cofre a qual foi lacrada novamente. 

Em virtude do aparente valor patrimonial e histórico do acervo, da falta 

de alternativa para transporte e armazenamento das peças com segurança, nomeei o 
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Sr. MAURO DE LIMA JUNIOR, funcionário do Banco do Brasil, como fiel depositário 

da totalidade do material apreendido a ser mantido na sala-cofre. 

A identificação e a descrição dos materiais encontram-se nos Autos 

de Apreensão 1 e 2. A informação técnica pericial em anexo contém detalhes 

adicionais e fotografias dos principais artigos. 

Vários itens ofertados por Chefes de Estado fazem referência ao ex-

presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. 

Na caixa de madeira foi encontrado um Cristo crucificado em madeira, 

conforme item 34 do auto 1. 

 

Figura 4 
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Foram encontradas nas caixas de papelão, de modo geral, peças 

decorativas, espadas, adagas, moedas, canetas e condecorações, ilustro alguns 

desses itens. 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

Ressalte-se que todo o procedimento foi gravado pelas câmeras do 

circuito fechado de TV da instituição bancária. Solicitei, via ofício, que o banco 

arquivasse o conteúdo das imagens evitando o apagamento automático dos arquivos 

de mídia. Ademais, foi copiado em HD externo as imagens do CFTV que 

contemplaram a apreensão realizada nos dois dias.  
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Por fim, ressalte-se que a quase totalidade do material apreendido 

possui uma etiqueta com um número de identificação que pode estar relacionado à 

algum registro patrimonial. Verificou-se que alguns itens são acompanhados de 

documento do Sistema de Informação do Acervo Presidencial. Foi apreendido, a título 

de amostra, o Registro: 07.LL.063363.M/01-1- Único.  

É O RELATÓRIO. 

 

 

 

 Curitiba, 11 de março de 2016. 

 
 
 
 
 
 

 IVAN ZIOLKOWSKI  
Delegado de Polícia Federal  

 


