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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL TITULAR DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR

A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio da Autoridade Policial signatária, comparece perante Vossa
Excelência, em referência a decisão do evento 67, para esclarecer o que segue.

As medidas cautelares requeridas pela POLÍCIA FEDERAL em face de VITOR PEREIRA DELPHIM tiveram
por base sua possível participação em fatos ilícitos no ano de 2011, quando teria recebido valores próximos
de um milhão e meio de reais da empresa de consultoria TREND, de propriedade de JOÃO AUGUSTO
REZENDE HENRIQUES.

A conclusão das investigações, materializada nos eventos 21 (REL_FINAL_IPL1), 25 (REL_FINAL_IPL1), 26
(REL_FINAL_IPL1) e 57 (DESP1) dos Autos nº 5046214-39.2015.4.04.7000, não permitiram a imputação de
crimes a VITOR PEREIRA DELPHIM. Destaco, em especial, trecho do evento 57:

"Em relacao aos pagamentos que a empresa HELIBARRA TAXI AEREO LTDA efetuou para TREND
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, conforme declaracoes de VITOR PEREIRA
DELPHIM (Evento 6- DECL1) e documentacao apresentada pela HELIBARRA (Evento 6, diversos), os
pagamentos efetuados teriam sido motivados por servicos da TREND na intermediacao do afretamento de
aeronaves da HELIBARRA para as empresas GEO RADAR e HRT. Nao houve surgimento de indicios de
ilicitudes nos pagamentos. Ademais, tais pagamentos nao apresentam conexao com crimes investigados no
ambito da PETROBRAS."

Além disso, também foi exarada manifestação nos autos nº  5040089-55.2015.4.04.7000 (evento 51), cujo
teor pertinente segue abaixo: 

"Cumpre destacar que VITOR PEREIRA DELPHIM já prestou esclarecimentos, no dia da deflagração da 19ª
fase da OPERAÇÃO LAVAJATO, defendendo não possuir relação ou responsabilidade criminal nos fatos
pelos quais JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES e MILOUD ALAIN HASSENE eram inicialmente
investigados (Evento 6, DECL1, Autos nº 5046214- 39.2015.4.04.7000). A movimentação bancária das
contas de VITOR PEREIRA DELPHIM não apresenta, de fato, trânsito de recursos incompatível com as
atividades comerciais que exerceu e, tampouco, recebimento ou destinação de valores a empresas e/ou
pessoas ligadas aos fatos criminosos apurados na OPERAÇÃO LAVAJATO."

Por estes motivos, mormente pelo fato de que VITOR PEREIRA DELPHIM passou a exercer cargo no INPI
anos após o período objeto de investigação (ingressou em julho/2015), não se julgava pertinente a
apreensão e análise do computador colocado à disposição das autoridades por aquele órgão, uma vez que
de pouquíssima probabilidade que nele viessem a ser encontrados elementos para elucidação dos fatos.

Nada obstante, o MPF manifestou-se favorável à medida, a qual não foi cumprida pela POLÍCIA FEDERAL
ante o inevitável acúmulo de demandas do GRUPO DE TRABALHO - OPERAÇÃO LAVAJATO pela
crescente diminuição no efetivo de Autoridades Policiais e pela abertura de diversas linhas investigativas até
então inéditas.

Em relação ao celular funcional apreendido em posse de VITOR PEREIRA DELPHIM, registre-se que o
aparelho já foi devolvido a sua Defesa, conforme evento 60, TERMRESTITI5 dos Autos nº
5046214-39.2015.4.04.7000.

Assim, ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência que intime o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para
que informe se ainda remanesce interesse na apreensão do referido computador.
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Respeitosamente,

FILIPE HILLE PACE
 Delegado de Polícia Federal
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