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Excelentíssimo Juiz,

1. Encaminho a Vossa Excelência o Laudo Pericial n° 0101/17 e Informação n°

0010/17, elaborados em atenção ao expediente em referência, datado de 27/12/2016.

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.

Respeitosamente,

ves
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LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

(DOCUMENTOSCOPIA)

Em 18 de janeiro de 2017, no SETOR TECNICO-CIENTIFICO da

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

do Setor, Perito Criminal Federal FÁBIO AUGUSTO DA SILVA SALVADOR, os Peritos

Criminais Federais GUSTAVO OTA UENO, LUIZ SPRICIGO JÚNIOR, PAULO AKIRA

KUNII e RICARDO DE OLIVEIRA MASCARENHAS elaboraram o presente laudo pericial,

no interesse da Ação Penal n" 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, a fim de atender à requisição

do Juiz Federal SÉRGIO FERNANDO MORO contida no Ofício n" 700002802985 da 13a

Vara Federal de Curitiba, de 14/12/2016, encaminhado por mensagem eletrônica registrada no

Sistema Criminalística sob o n° 0009/2017-SETEC/SR/PF/PR, em 03/01/2017, descrevendo

com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e

respondendo aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

a) Houve eventual alteração no tocante à indicação da unidade mencionada?

Se sim, esclarecer de que forma se deu a alteração.

b) Houve tentativa de apagamento dos algarismos originários ou mer,

sobrecarga (repassadas/recoberturas)?

c) Esta alteração está, em suma, nítida e notória, ou houve tentativa de não a

deixar transparecer?

d) Diante das características aferidas, a alteração pode ser enquadrada como

mera correção ou adulteração?

e) É possível especificar o momento em que foi realizada a eventual

alteração? Em caso positivo, especifique.

f) As três vias (original, via azul e via verde) estavam sobrepostas ou já

haviam sido desmembradas, quando houve a alteração da unidade objetivada

na proposta?

g) Em caso positivo, não é certo que a alteração ocorreu antes do envio das

cópias da proposta aos proponentes?

h) É possível identificar a autoria dessa eventual alteração? Em caso

positivo, especifique como se daria a identificação do autor da eventual

alteração.

IB032397B26
Laudo 101/17-SETEC/PR
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I - MATERIAL

Aos peritos signatários foi encaminhada, juntamente com o expediente de

solicitação dos exames, embalagem plástica lacrada com número de identificação 3116824,

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

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 íápis "(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.

Figura 1 apresenta o anverso do documento.

o
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Figura 1 - Anverso do documento questionado descrito na

alínea a).

b) Documento intitulado PROPOSTA DE ADESÃO SUJEITA

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, a° 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 c/n tinta azul "434". Esta via se encontrava colada a um
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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).

II - OBJETIVO

O presente exame pericial é realizado com a finalidade de complementar o

Laudo n° 1576/2016-SETEC/SR/PF/PR, com a apresentação de respostas aos quesitos da

Defesa.

III - EXAME

Os exames foram realizados por meio 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. Foi também realizada busca, com

auxílio de equipamento de detecção cletrostática (Foster & Freeman - ESDA2) nas três-íólhas
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encaminhadas, por marcas latentes de lançamentos manuscritos, ou outras marcas latentes,

que pudessem trazer outras informações relevantes.

Realizados os exames do documento questionado, passaram os Peritos a relatar

suas constatações a seguir:

Analisando-se a alteração no tocante à indicação da unidade mencionada, na

via original do documento questionado, foi constatado que a superfície das fibras do papel

não apresentava vestígios de apagamento, como rasura, dos algarismos originários. Além

disso, as vias verde e azul não apresentavam marcas de utilização de instrumentos abrasivos

na via original.

De acordo com Silva e Feuerharmel (2013)1, sobrecarga é: "a alteração

material aditiva que lem por finalidade ocultar, total ou parcialmente, os lançamentos

gráficos ou impressos originalmente produzidos". E recobertura representa: "a modalidade

de sobrecarga onde ocorre novo lançamento por sobre um lançamento original, contudo com

as mesmas informações."

De acordo com Dei Picchia Filho et ai. (2005)2, as sobrecargas compreendem:

"todos os casos em que uma camada de tinta aparece sobre outra.'1'' E as recoberturas

constituem: "tipos de sobrecarga em que os traços do contexto originário foram repassados,

sem modificação, ou com modificações parciais. Não constituem, em regra, alterações. São

usadas para reavivar escritas apagadas, para mascarar outra alteração, ou para simular

acréscimo."

Além disso, de acordo com Silva e Feuerharmel (2013), na inserção:

"acrescenta-se um novo símbolo. Diferente da emenda, pois nesta vale-se de um símbolo já

existente para transformá-lo em outro, enquanto na inserção lança-se um novo símbolo por

completo."

De forma a detalhar as características da alteração, considerando-se os

conceitos citados anteriormente e a conclusão do Laudo 1576/2016-SETEC/SR/PF/PR, que

apontou que a inscrição originalmente aposta no campo APTO/CASA era "174", e que a

alteração por acréscimo resultou em "141", conforme se observa no documento questionado,

1 SILVA, Erick Simões da Câmara e FEUERHARMEL, Samuel. Documentoscopia - Aspectos Científicos,

Técnicos e Jurídicos. Editora Millennium, 2013.

2 DEL PICCHIA FILHO, José; DEL PICCHIA, Celso Mauro Ribeiro e DEL PICCHIA, Ana Maura Gonçalves.

Tratado de Documentoscopia: "Da Falsidade Documental". -2 ed. rev., ampl. e atual,.,,- São Paulo: Editora

Pillares, 2005.
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cabe esclarecer que se analisando cada algarismo isoladamente, aquele referente à centena

permaneceu o mesmo (1), sendo classificado portanto como recobertura, modalidade de

sobrecarga onde um novo lançamento é produzido sobre um lançamento originai, mas com a

mesma informação.

A alteração do número referente à dezena, de 7 para 4, e daquele referente à

unidade, de 4 para 1, não é mera recobertura, pois um novo símbolo foi acrescentado em cada

posição. Trata-se de inserção, sendo lançados dois novos algarismos por completo

sobrepostos aos originais.

Para alterar a numeração "174" para "141", bastaria a inserção do "41"

sobreposto ao "74", no entanto foi constatada a recobertura do algarismo "1" da centena, o

que pode sugerir tentativa de mascarar a alteração ou se tratar de recurso estético para

uniformizar o lançamento sem esse intuito.

Visando aferir outras características no documento questionado que pudessem

trazer dados adicionais e permitir classificar a alteração como mera correção ou adulteração,

foi realizada busca de marcas de escrita latente ou outras marcas latentes com o equipamento

ESDA2, não tendo sido encontrados dados julgados relevantes.

Também se buscou determinar o conteúdo original do lançamento obliterado

após o campo referente ao número de dormitórios ("DORM(S) 3 (X)") e acima do impresso

"REAJUSTE: MENSAL" (figura 4).

Foi possível verificar, por meio de análise em programa de edição de imagens,

que o lançamento originalmente aposto era "TRiPLEX" (figura 5). Note-se que o aspecto

formal da escrita é semelhante à dos demais caracteres correspondentes existentes no

preenchimento do formulário (exceto assinatura). Os exames descritos adiante, ilustrados nas

figuras 6 a 9, permitem sugerir que a palavra "Triplex" e a obliteração^ foram lançados em

momentos distintos.
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Figuras 4 e 5 - Composição de imagens das vias original e azul, com alinhamento da oblileração. Via

original colorizada na cor vermelha; via azul colorizada na cor azul.

Durante os exames foram sobrepostas imagens da via original com as outras

tentar especificar, por meio

momento em que a alteração foi realizada.

vias visando tentar especificar, por meio da posição das marcas nas^ias verde e azul, o
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Em cópias produzidas por meio de papel carbono ou de papel autocopi ativo, a

sobreposição dos manuscritos presentes em duas vias distintas indica as posições relativas

destas vias no momento em que os manuscritos foram lançados. Quando, ao se sobrepor duas

vias de um mesmo formulário, um grupo de manuscritos encontra-se alinhado e outro grupo

de manuscritos encontra-se desalinhado, infere-se que houve mudança na posição relativa

entre as vias após a escrita de um grupo e antes da escrita do grupo seguinte. Tal mudança

pode ser fruto de mera acomodação da mão sobre o papel para o preenchimento dos diversos

campos, fruto da movimentação do formulário de uma pessoa para outra (uma pessoa que

preenche e outra que assina, por exemplo) ou fruto do destacamento das vias antes do término

do preenchimento, entre outras possibilidades.

No presente caso, constatou-se que há diversos padrões de alinhamento entre

os manuscritos das três vias do documento, indicativo de que houve movimentação das vias

ao longo do lançamento dos manuscritos.

As figuras 6 a 9 a seguir ilustram a existência de grupos de preenchimentos da

via original que se sobrepõem perfeitamente às suas respectivas marcas existentes nas vias

verde e azul.

As figuras 6 e 7 ilustram um grupo de preenchimentos sobrepostos

perfeitamente nas porções superior e central do documento: empreendimento, nome do

interessado e seus dados pessoais, nome do prédio, opção de endereço de cobrança e de

número de dormitórios e o lançamento "Triplex" (a obliteração desse lançamento não foi

enquadrada nesse grupo).

As figuras 8 e 9 ilustram um grupo de preenchimentos sobrepostos

perfeitamente na porção central do documento: lançamentos referentes à alteração do número

do apartamento (lançamento "141"), traços produzidos na obliteração do lançamento

"Triplex" e dados do plano de pagamento dos campos 1 a 7.

8
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Figura 6 - Composição de imagens das vias original e verde. Via original está colorizada na cor

vermelha; via verde mantém as cores originais, com contraste aumentado. São destacadas somente

regiões onde os manuscritos encontram-se sobrepostos perfeitamente.
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Figura 7 - Composição de imagens das vias original e azul. Via original está colorizada na cor

vermelha; via azul está colorizada na cor azul. São destacadas somente regiões onde os manuscritos

estão sobrepostos perfeitamente.
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PROPOSTA DEADESÃO SUJEITA A APROVAÇÃO
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Figura 8 - Composição de imagens das vias original e verde. Via original está colonzada na cor

vermelha; via verde mantém as cores originais, com contrasle aumentado. São desj^cadas somente

regiões onde os manuscritos encontram-se sobrepostos perfeitamente.
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Figura 9 - Composição de imagens das vias original e azul. Via original está colorizada na cor

vermelha; via azul está colorizada na cor azul. São destacadas somente regiões onde os manuscritos

estão sobrepostos perfeitamente. \ \ &L
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Note-se que os algarismos "174" não pertencem aos grupos de lançamentos

destacados nas figuras 6 a 9. Com efeito, ao se sobrepor os algarismos 174 das diferentes vias,

todos os demais manuscritos ficam desalinhados. Tal constatação sugere que estes algarismos

não foram produzidos no mesmo momento em que houve os preenchimentos destacados nas

figuras 6 a 9. Note-se, ainda, que o aspecto formal destes algarismos é semelhante àquele de

algarismos correspondentes existentes em outros campos de preenchimento do documento

(exceto assinatura).

Cabe registrar que a produção dos algarismos "141" não foi feita de uma

assentada. Foram observados dois conjuntos de marcas nas vias verde e azul que permitem

concluir que tais algarismos foram produzidos em dois ou mais momentos de forma

sobreposta na via original. Nas figuras 10 a 13 são destacados os algarismos "174" e "141".

Os algarismos "141" são destacados nas cores verde e vermelha, sendo notável o

desalinhamento em cada via. Os algarismos "141" destacados na cor verde pertencem ao

grupo de manuscritos que se encontra sobreposto perfeitamente e é destacado nas figuras 8 e

9. Já os algarismos "141" destacados na cor vermelha, ao serem sobrepostos, não produzem

alinhamento com quaisquer outros manuscritos presentes nas vias do documento.

\ /
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Ü
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Figuras 10 a 13 - Imagens das vias verde (esquerda) e azul (direita). Os algarismos "M74" originais são

destacados na cor azul. Os algarismos "141" são representados nas tjores verde e vermelha, indicando

as posições em que aparecem nas respectivas vias.
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As observações descritas anteriormente permitem sugerir que o conjunto de

lançamentos "141" destacado em verde nas figuras 12 e 13 (alteração do número do

apartamento) e os traços produzidos na obliteração do lançamento "Triplex" foram realizados

no mesmo momento em que foram lançados os preenchimentos destacados em amarelo nas

figuras 8 e 9, ou seja, dados do plano de pagamento dos campos 1 a 7.

Ao verificar a existência de diversos padrões de alinhamento entre os

manuscritos das diferentes vias, fica evidente que tais manuscritos foram produzidos em

diferentes momentos. Entretanto, no presente contexto, não é possível precisar qual lapso

temporal separa um momento do outro - a mera reacomodação do punho sobre o papel ou a

movimentação do formulário de uma pessoa para outra levariam poucos segundos, por

exemplo.

Quanto à seqüência em que os grupos de manuscritos foram lançados, é

possível inferir que a alteração do número do apartamento e a obliteração da palavra

'Triplex" foram posteriores aos lançamentos do número "174" e da palavra "Triplex",

respectivamente.

Também foram sobrepostas imagens da via original com as outras vias (figuras

14 e 15) visando tentar estabelecer, por meio da posição das marcas nas vias verde e azul, se a

alteração foi realizada no momento em que as vias estariam afixadas entre si ou se após terem

sido desmembradas. As figuras a seguir ilustram os desalinhamentos entre os manuscritos das

diferentes vias, a partir da sobreposição dos textos impressos. Note-se os desalinhamentos em

diferentes direções e distâncias, indicativos de movimentação do formulário entre cada/'

lançamento.

1

esid. Assoc. ( )Com. Assoc.

«

1ENTO- APTO/CASA:

:stimado:R$

trada (

ínsaís (

erm. ( ):R$_

— \ / MMBHiff

1ENTO-APU

:stimado:RÍ

trada ( ):RÍ

jnsais {j

Figuras 14 e 15 - Composição de imagens das vias original e verde (esquerda) e original e azul. Seta

vermelha indica deslocamento para a esquerda e para baixo, setas pretas indicam deslocamento para

direita e para baixo.
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Foi possível observar, durante os exames, que a via azul apresenta marcas dos

numerais "141" deslocadas para esquerda e para baixo em relação aos lançamentos da via

original (seta vermelha na figura 15), diferentemente das marcas dos demais preenchimentos

ilustrados nas vias verde e azul, que se apresentavam à direita e para baixo dos lançamentos

da via original (setas pretas nas figuras 14 e 15), o que inicialmente sugeriria que a via azul

pudesse ter sido desmembrada e depois novamente colocada sob a via original a fim de

registrar a alteração a ser efetuada na via original.

No entanto, tal divergência também foi observada em outros trechos do

documento conforme ilustram as figuras 16 e 17 a seguir. Além disso, também foi observado

deslocamento de marcas para direita e para cima, em diferentes intensidades, em relação aos

lançamentos da via original em outras posições (setas amarelas). As setas vermelhas ilustram

o deslocamento das marcas da via azul para esquerda e para baixo em relação aos

lançamentos da via original (figura 17), característica também observada nas marcas do

lançamento " 141" da via azul, em menor intensidade.

3 O COOGB-otWJ «IO Bnflj o*

. i<aposlaCo»op>oooner*deietooivoi[»«pc^l»toiOooBvoMdcsdBO^^ oBauanou-ie despe» com a mcnraoem e rrm*mçOo do

. as novo avuo nu ccmjnKoçóo EmoaioOBijliioçúDdofSIS os poma euoo oantet que dmw • ■ wr emnaaei; oi numm emueieciOn peB Ca«*io Cngdcn de^Fuidoa*
«ra o» IijnaO. o Com Econoirtco FhOb^ piiccotriorío autrio no Wo de ia» i^^

.. comneipntei. ou mesmo pela Bancooft /
r kl.

Assinatura do Proponente

Figura 16 - Composição de imagens das vias original e verde.
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Figura 17 - Composição de imagens das vias original e azul.
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Assim, não foi possível determinar se os deslocamentos das marcas da

alteração em relação aos respectivos lançamentos da via original decorreram da produção de

lançamentos manuscritos após eventual desmembramento das vias e posterior sobreposição

imperfeita delas ou de eventual deslocamento da via original em relação às outras vias, em

momento em que as vias ainda estariam afixadas entre si.

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

a) Houve eventual alteração no tocante à indicação da unidade mencionada? Se

sim, esclarecer de que forma se deu a alteração.

Sim, conforme exposto no Laudo 1576/2016-SETEC/SR/PF/PR, foi constatado

que a numeração original aposta no campo APTO/CASA sofreu alteração por acréscimo

denominada inserção, sendo o número da unidade alterado de "174" para "141".

b) Houve tentativa de apagamento dos algarismos originários ou mera

sobrecarga (repassadas/recoberturas)?

Não foram encontrados vestígios de tentativa apagamento dos algarismos

originários. Foi constatada recobertura do algarismo "1" da centena, no entanto, a alteração do

número referente à dezena, de 7 para 4, e daquele referente à unidade, de 4 para 1, não é mera

recobertura, pois um novo símbolo foi acrescentado em cada posição. Trata-se de inserção,

sendo lançados dois novos algarismos por completo sobrepostos aos originais.

/ <
c) Esta alteração está, em suma. nítida e notória, ou houve tentativa de não a

deixar transparecer?

Para alterar a numeração "174" para "141", bastaria a inserção do "41"

sobreposto ao "74", no entanto foi constatada a recobertura do algarismo "1" da centena, que

pode sugerir tentativa de mascarar a alteração ou se tratar de recurso estético para uniformizar

o lançamento, sem intuito de dissimulação.

d) Diante das características aferidas, a alteração pode ser enquadrada como

mera correção ou adulteração?

Visando aferir outras características no documento questionado que pudessem

trazer dados adicionais e permitir classificar a alteração como mera correção ou adulteração,
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durante os exames buscou-se determinar o conteúdo original do lançamento obliterado após o

campo referente ao número de dormitórios ("DORM(S) 3 (X)") e acima do impresso

"REAJUSTE: MENSAL". Foi possível verificar, por meio de análise em programa de edição

de imagens, que o lançamento originalmente aposto era "TRiPLEX".

Quanto aos numerais 174-141, diante das características atendas nos

documentos examinados, uma hipótese possível seria a de que o indivíduo que lançou o

número "174" e a palavra "Triplex" no formulário tenha se enganado, fazendo a correção logo

em seguida; outra hipótese possível, é a de que o lançamento "174" tenha sofrido recobertura

e inserção e a palavra "Triplex" tenha sofrido obliteração com propósito de alterar e ocultar os

dados originais e produzindo assim uma adulteração.

Entretanto, as características aferidas exclusivamente na análise do documento

questionado não permitem aos signatários dar maior peso a uma hipótese em detrimento de

outra e enquadrar a alteração como mera correção ou adulteração.

e) E possível especificar o momento em que foi realizada a eventual alteração?

Em caso positivo, especifique.

As observações descritas na seção III - EXAME, especialmente as referentes

ao grupo de lançamentos coincidentes nas três vias ilustrado nas figuras 8 e 9, permitem

sugerir que o conjunto de lançamentos "141" destacados em verde nas figuras 12 e 13, os

traços produzidos na obliteração do lançamento "Triplex" e os dados do plano de pagamento

dos campos 1 a 7 possam ter sido realizados num mesmo momento.

Ao verificar a existência de diversos padrões de alinhamento entre "os

manuscritos das diferentes vias, fica evidente que tais manuscritos foram produzidos em

diferentes momentos. Entretanto, considerando as características físicas identificáveis nos

documentos, não é possível precisar que lapso temporal separa um momento do outro - a

mera reacomodação do punho sobre o papel ou a movimentação do formulário de uma pessoa

para outra levariam poucos segundos, por exemplo.

f) As três vias (original, via azul e via verde) estavam sobrepostas ou já haviam

sido desmembradas, quando houve a alteração da unidade objetivada na proposta?

Não foi possível determinar se os deslocamentos das marcas da alteração, nas

vias verde e azul em relação aos respectivos lançamentos da via original decorreram de

tfí

>
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produção de lançamentos manuscritos após eventual desmembramento das vias e posterior

sobreposição imperfeita delas ou de eventual deslocamento da via original em relação às

outras vias, em momento em que as vias ainda estariam afixadas entre si.

g) Em caso positivo, não é certo que a alteração ocorreu antes do envio das

cópias da proposta aos proponentes?

Nào há elementos para afirmar se a alteração ocorreu antes do envio das cópias

da proposta aos proponentes.

h) É possível identificar a autoria dessa eventual alteração? Em caso positivo,

especifique como se daria a identificação do autor da eventual alteração.

Entende-se que não é possível atingir a identificação da autoria da alteração

neste caso, tendo em vista que, além dos poucos elementos para confronto - apenas os

algarismos "141" - deve-se considerar que o autor pode ter alterado a forma habitual de sua

escrita a fim de coincidir com a forma do algarismo a ser recoberto, bem como para

transformar aqueles já existentes em outros, sobrepondo partes da escrita original, como as

hastes do "7" e do "4", para produzir outros símbolos novos por completo.

Tendo por bem esclarecido o assunto, os peritos devolvem, com o laudo, os

documentos encaminhados a exame, em embalagem lacrada de n" 3109005.

Nada mais havendo a lavrar, os peritos encerram o presente laudo, elaborado

em dezoito páginas.

UGUSTAVO OTA UENO
PERITO CRIMINAL FEDERAL

CIGO JÚNIOR

RUFO CRIMINAL FEDERAL

IRAMASC

: MINM. FED

PAULO AKIRA

PERITO CRIMINAL FEDERAL
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJC - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ

SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO

Informação n°010/2017 - SETEC/SR/PF/PR

Em 17dejaneirode2017

Ao Senhor Chefe do Setor Técnico-Científico da SR/PF/PR

Assunto: Disponibilização de material probatório a assistente técnico

1- Em referência ao Ofício 700002802985 da 13a Vara Federal de Curitiba - Ação

Penal 50465I2-94.2016.4.04.7000/PR. datado de 14/12/2016. encaminhado por mensagem

eletrônica registrada no Sistema de Criminalística sob o n° 0009/2017-SETEC/SR/PF/PR. em

03/01/2017. determinando que deverá ser facultado, mediante os devidos controles, o acesso pelo

assistente técnico apontado pela Defesa aos originais dos documentos a serem periciados e em

cumprimento à Instrução Normativa n° 61/2012-DG/DPF, informo que o assistente técnico

CELSO MAURO RIBEIRO DEL PICCHIA compareceu, pouco antes do horário agendado 1 lh.

na data de 17/01/2017 a este SETEC/SR/PF/PR e permaneceu por cerca de 1 hora.

2" As três vias do documento questionado, cadastradas sob o n° 4234/2016-

SETEC/SR/PF/PR. foram digitalizadas em alta resolução (600 dpi) pelo signatário em

equipamento Xerox Workcentre 6605 e os arquivos JPEG gravados diretamente no pendrive do

assistente técnico. Posteriormente o Perito Criminal Federal Luiz Spricigo Júnior, que

acompanhou os exames, conferiu se os arquivos foram gravados corretamente. O assistente

técnico trouxe os seguinies equipamentos: cãmera fotográfica, mesa estativa portátil e

comparador espectral de vídeo portátil. Foram feitos registros fotográficos e observações sob

iluminação em diversos cumprimentos de onda.

3. Segue anexo o formulário de agendamento da IN n° 61/2012.

Era o que se tinha a informar.

JSTAVO OTA UENO

PERITO CRIMINAL FEDERAL

66323838071...
Inf. 010/17-SETEC/PR
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MJC - POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

cFORMULÁRIO DE AGENDAMENTO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL
PROBATÓRIO A ASSISTENTE TÉCNICO

(An. 6" da Instrução Normativa na 61/2012 DG/DPF, de 26 de abril de 2012)

1 I ASSISTENTE TÉCNICO / PARTE / PROrrRAnnr

Nome | CELSO MAURO RIBEIRO DEL PICCHIA

004.110448-72

^pedição

Ideniidade n"

gão expedidor da identidade | ORDF.M ADVOGADOS BRASII

OAli/sp 17077

29/05/2001)

Decisão Judicial da Admissão do Assistente Técnico

Juiz da Admissão

mercial 1132884712

Tclefone par

13" Vara Federal de Curitiba

Ação Penal 5046512-94.2016.4,04.7000- fs. 230 - 13/12/2016
Ofício n" 70O0O028O2985 de 19/12/2016

11 981331)067

iv. Pa

Telefone Fixo Residencial I 11 5044760

Telefone Celular 2

Nome da Referência de Reeadt
íd 159

Rua Periquiio 195 apl 171

E-mail i | celsofajdoaimentoscopia.com.br
ol.mm.br

2 I EXAMES
Descrição Sut >s Exames Exame documemostópico do documento objetivado no laudo 1576/2016 visando apurar

alterações no número da unidade aosto na Proposta de Compra

Duração Estimada dos Exames (horas) [ 3/4horas

e^etiadu d ™ , '"f^ P ^^ Vefdadeiras e dílu Ple"a ci^ia da da,a e hora do agendamenU,
nr npí n P ' aSS'm C°m° de todaS as infOTm^" deste formulário e do teor da [N? 61/2012-
UU/UFf-. Declaro que, caso seja necessário reagendamento, eslou ciente que a Polícia Federal reatará a

CELSO MAURO RIBEIRO DEL PICCHIA
Assislenle Técnico / Parle / Procurador

Oht , l' Via " Assistente Técnico / 2- Via - Unidade de Criminalística
ObServ8c8o: os campos nâo aplicáveis deste formulário devem ser ocupados com traÇos horizontais ou suprimidos



'FORMULÁRIO DE AGENDAMENTO PARA DISPONIBILIZAÇÁO DE MATERIAL PROBATÓRIO A
ASSISTENTE TÉCNICO (continuação)

PARA USO EXCLUSIVO DA UNIDADE DE CRIMINALÍSTICA

3.1 | Decisão Judicial
lento Despacho/Decisão Número Ação Penal 5046512-

94.2016.4.04.7000
\i. Federal Sérgio Fernando Moro

ii Seção Judiciária

raminhamento

13* Vaia Federal de Curitiba Cidadc/UF Curitiba/Pi

ui^ Federal Sérgio Fernando Mor

Justiça Federal

da Defesa
Cidade/UF

FOS CRIMINAIS FEDERAIS DF.SIGNADOS (art. 3U da IN 61/12)
istavo Ota Ueno

Ma U.135

pricigo Júnior
Lotarão | SETEC/SR/PF/PR I Telefone I3PF

15.387

Akira Kl
Lotação | SETEC/SR/PF/PR I Telefone DPf

:ardode Oliveira Mascarenhas
Lotação | SETEC/SR/PF/PR | Telefone Dl'l

Autoridade Desienadora
Lotação | SETEC/S R/1'F/PR "I Telefone 13 PF

Data de Designação [ 03/01/207?
Fábio Augusío da Silva Salvador - Chefe do SETEC

413251-7631

1. PROBATÓRIO

Descrição Geral | 03 vias de Proposta de Adesão de "Ban Coop- em nome de Marisa Leiícia Lula da Silva '

Registro S1SCR1M 4234/1 &

ízada

Localização Física Atual

Lacre

13 vias

Características Indiviüualí/adoras
SETEC/S R/PF/PR

3116824

Estado de Conservação Bom

Uma via branca original n"3907, datada de 12/04/2005, com preenchimento manuscrito
em tinta preta referente ao Empreendimento -MAR CANTABRICO". com lançamento

repassado "141" no campo APTO/CASA e uma via verde e outra azul com imagens de
manuscritos na cor azul.

j COMPLEMENTOS PARA A DiSPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL
quipamentos e Materiais Minimos a sgremProvidenciados pelo Assistente Técni

Cãmera fotográfica

Comparador portátil

Recursos Necessários a serem Entregues para Cópia de Mídia na
Unidade de Criminalística (art. 14 da IN 61/2012)

Data e Local para a Enlrcea düs Recursos para Cópia de Mídia (art, 14 da IN 61/2012)

Minimos a serem Providenciados pelo Assistente Técnico ( paráerafo único d» art. 11 Ha iTJ717T^

I

n. „ V Vi;i" Assifltenífi Técnico / 2' Via - Unidade de Criminalística
Observação: oS campos nao aplicáveis tete formulário devem ser ocupados com traços horizontais ou suprimidos
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"FORMULÁRIO DE AGENDAMENTO PARA DISPONIB1LIZAÇÃO DE MATERIAL PROBATÓRIO A
ASSISTENTE TÉCNICO (aintinuação)

AGENDAMENTO

Data Inicial

Data Final

7/01/201"

17/01/2017

Horário Inicial

Horário Final

ilhOO

1'

SETEC/SR/PF/PRUnidade de Criminalística

Endereço | Rua Prof, Sandália Monron. 210 - Santa Cândida - Curitiha/PR

Telefone da unidade 41 3251-7M10

-oca! da Disponibílizacão do Material | SETEC7SR/PF/PR

!Etlereg°. | Rua Prof. Sandália Monzon. 21Q-Santa Cândida - Curiiiba/PR

Agendamento realizado nos termos da Instrução Normativa n* 6I/20I2-DPF. Em caso de reagendamento, o assistente
técnico será comunicado conforme o art. 6°. § 3°. e dados constantes no item I.—- -^_^_ __^ ~- ' •" t a " * * m«xjyj nju.iuiima iiv u

_hefe da Unidade de Criminalística | Fábio Augusto da Silva Salvador
Matrícula DP 11.173

rito Criminal Federal designado

8 REAGENDAMENTO

Chefe da Un\d

le Criminalística
Hora

Comunicacau

3 Comunicado
Hora cia Comunk

il&fone F

E-mail

:ro

Endereço

U_ Correspondência

Pessoal

Endereço

( )

Ia Via - Assistente Técnico / 2a Via - Unidade de Criminalísiica
Observação: os campos não aplicáveis deste formulário devem ser ocupados com traços horizontais ou suprimidos


