
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO

Memorando n° 2.838/16-SETEC/SR/PF/PR

Nosso protocolo 2.970/2016 (Dossiê D16-1514)

Em29dejulhode2016

Ao Senhor

Delegado de Polícia Federal Mareio Adriano Anselmo

SR/PF/PR

Assunto: Encaminhamento de Laudo Pericial - URGENTE OPERAÇÃO LAVA JATO

Referência: Memo 7212/2016-SR/DPF/PR IPL 1048/2016

1. Encaminho a Vossa Senhoria o Laudo Pericial n° 1576/16, elaborado em atenção

ao expediente em referência, datado de 27/07/2016.

2. São encaminhados também os seguintes materiais:

Material

4234/16

Descrição

03 vias de Proposta de Adesão de "Ban Coop" em nome de Marisa

Letícia Lula da Silva.

Atenciosamente,

FARLO AUGlJST©J)A SILMA SALVADOR

iDERAL

Cheféjdo SETEC/SRlPF/PR

Classe Especial - Matrícula: 11173

ves

029980910 liem. 2838/16
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LAUDO N° 1576/2016 - SETEC/SR/PF/PR

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(DOCUMENTOSCOPIA)

Em 28 de julho de 2016, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da

Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do PARANÁ, designado pelo chefe

do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, o Perito

Criminal Federal GUSTAVO OTA UENO elaborou o presente laudo pericial, no interesse do

IPL n° 1048/2016-4 - SR/PF/PR, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia

Federal MÁRCIO ADRIANO ANSELMO contida no memorando n° 7212/2016-SR/PF/PR,

de 27/07/2016, e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2970/2016-

SETEC/SR/PF/PR, em 28/07/2016, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias

tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo solicitado, abaixo transcrito:

"[...] solicito a Vossa Senhoria realização de exame pericial nos documentos

constantes no evento 33 AP_INQPOL17, fl. 10 e 13 dos autos n°

50034969020164047000 e fl. 434 do apenso 01, volume 02/09 (em anexo), a

fim de responder se é possível indicar qual a inscrição originária sobre a qual

foi rasurada e aposta nova numeração."

I-MATERIAL

Ao perito signatário foi encaminhada, juntamente com o expediente de

solicitação dos exames, embalagem plástica lacrada com número de identificação 3105784,

registrada no Sistema de Criminalística com o número 4234/16-SETEC/SR/PF/PR, contendo

um documento em três vias conforme descrito a seguir:

1.1 - Material Questionado

a) Documento intitulado PROPOSTA DE ADESÃO SUJEITA A

APROVAÇÃO, n° 3907, em formulário branco identificado com timbre ban

coop, datado de 12/04/2005. Constam dados com preenchimento manuscrito

0029971592
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em tinta preta referente ao Empreendimento "MAR CANTABRICO", em

nome do interessado "MARISA LETICIA LULA DA SILVA", CPF

"218.950.438-40", entre outros dados pessoais. Há lançamento manuscrito em

tinta azul "5993 DPF". Nos campos referentes a PLANO DE PAGAMENTO

consta lançamento repassado "141" no campo APTO/CASA, entre outros

dados manuscritos como PRÉDIO/GRUPO "NAVIA", Data Base "01/04/05" e

valores em Reais referentes a total estimado, entrada, parcelas, prêmio FGQ e

índices de reajuste. Ao final consta lançamento a título de assinatura do

proponente e manuscrito a lápis "(ENVIAR VIA CORREIO)". Na porção

inferior, consta RECIBO destacável n° 3907 preenchido a lápis somente com o

manuscrito "Cadastrada por Luciana". O reverso se apresentava em branco. A

Figura 1 apresenta o anverso do documento.
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Figura 1 - Anverso do documento questionado descrito na

alínea a). ^
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b) Documento intitulado PROPOSTA DE ADESÃO SUJEITA A

APROVAÇÃO, n° 3907, em formulário verde com imagens de manuscritos na

cor azul característicos de papel autocopiativo. Tais manuscritos são

reproduções daqueles contidos no documento descrito na alínea a). Há ainda

lançamento manuscrito em tinta azul "5996 DPF". O reverso se apresentava em

branco. A Figura 2 apresenta o anverso do documento.

c) Documento intitulado PROPOSTA DE ADESÃO SUJEITA A

APROVAÇÃO, n° 3907, em formulário azul com imagens de manuscritos na

cor azul característicos de papel autocopiativo. Tais manuscritos são

reproduções daqueles contidos no documento descrito na alínea a). Há ainda

lançamento manuscrito em tinta azul "434". Esta via se encontrava colada a um

papel de tamanho A4 em branco. A Figura 3 apresenta o anverso do

documento.
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Figuras 2 e 3 - Anverso das vias verde e azul descritas nas alíneas b) e c).
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II - OBJETIVO

O presente exame pericial é realizado com a finalidade de responder se é

possível indicar qual a inscrição originária sobre a qual foi alterada e aposta nova numeração.

III - EXAME

Os exames foram realizados através de técnicas próprias de observação com

auxílio de comparador espectral de vídeo (Foster & Freeman - VSC5000), dotado de câmera

de vídeo digital, lentes de ampliação, filtros e fontes de luz com diferentes comprimentos de

onda (ultravioleta a infravermelho), que possibilita a manipulação de contrastes visuais entre

tipos de papel, tinta, impressão e outros itens de segurança, com o qual foram obtidas as

imagens que ilustram o presente laudo.

Realizados os exames do documento questionado, passou o Perito a relatar suas

constatações a seguir:

Foi constatado que a numeração original aposta no campo APTO/CASA sofreu

alteração por acréscimo denominada inserção, sem prévia alteração subtrativa, isto é, os

lançamentos anteriores não foram suprimidos.

Durante os exames com o comparador espectral de vídeo não foi possível

diferenciar as tintas do manuscrito original daquele inserido (Fig. 4). Com a utilização de

filtros e iluminação rasante foi possível observar o sulco formado no papei da via verde pela

pressão exercida na produção dos algarismos "141" inseridos (Fig. 5).

Figuras 4 e 5 - Exame na via original (esquerda) e na via verde.
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Analisando-se as vias verde e azul foi possível visualizar parcialmente os

lançamentos originalmente apostos. Verificou-se nas imagens dos algarismos "141" nas vias

verde (Fig. 6) e azul (Fig. 7), que seu traçado tem menor definição que o dos algarismos

originalmente apostos.

Adicionalmente, a definição do traçado do lançamento "174" é compatível

com, por exemplo, o do lançamento "195000,00", o que permite concluir que a inscrição

original era "174" (Fig. 8 e 9).

( )Com

ÍASA:

Figuras 6 e 7 - Exame na via verde (esquerda) e azul.

Figuras 8 e 9 - Exame na via azul; imagens da alteração (esquerda) e dos algarismos originais
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IV-CONCLUSÃO

Realizados os exames no material questionado, foi possível concluir que a

inscrição originalmente aposta no campo APTO/CASA da PROPOSTA DE ADESÃO

SUJEITA A APROVAÇÃO n° 3907 questionada era "174".

Tendo por bem esclarecido o assunto, o perito devolve, com o laudo, os

documentos encaminhados a exame, em embalagem lacrada de n° 3116824, descritos na

seção 1.1.

Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo, elaborado em

seis paginas.

GUSTAVO OTA UENO

PERITO CRIMINAL FEDERAL

Classe Especial - Matrícula: 11.135


