
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DESPACHO

1. Trata-se de IPL instaurado com o fito de apurar transações ilícitas

identificadas como realizadas pelo Setor de Operações Estruturadas, descritas nos

autos n. 5010479-08.2016.4.04.7000, o qual se encontra em trâmite visando a atender

requisição ministerial.

Dentre as transações identificadas, há a entrega de recursos em favor do

codinome "Cobra", com relação a qual foram inclusive cumpridas medidas cautelares

em 22/3/2016 (condução coercitiva e busca na residência de ANTÔNIO CARLOS

VIEIRA DA SILVA JÚNIOR; condução coercitiva de MARCELO CASEMIRO).

O material apreendido naquela ocasião já foi analisado, com resultado

juntado aos autos.

Mais recentemente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL representou por
medidas de afastamento de sigilo telemático, telefônico, bancário e fiscal de ALDEMIR

BENDINE em autos apartados, subsidiadas pelos elementos constantes da

colaboração premiada de executivos da ODEBRECHT, bem como de elementos de

informação aqui coletados.

Por tudo isso, decisão judicial do evento 43 dos autos

5030176-78.2017.404.7000 autorizou o prosseguimento das investigações

aprofundadas pelo MPF em autos próprios neste Inquérito Policial.

O farto material arrecadado em 27.07.2017 encontra-se sob

processamento.

Na mesma data, foram também cumpridos os mandados de prisão

temporária de ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JÚNIOR, ANDRÉ GUSTAVO

VIEIRA DA SILVA e ALDEMIR BENDINE, os quais foram ouvidos pelo MPF em

31.07.2017.

Desde então, o material arrecado continua sob processamento, sendo que

até então foram produzidos os Laudos n° 1500/17, 1517/17 e 1520/17, sendo

necessário, portanto, prorrogação de prazo para esgotamento dos trabalhos periciais.

2. Junte-se aos autos e ao EPROC os Laudos n° 1500/17, 1517/17 e

1520/17, assim com o Ofício n° 4730/2017.

3. Em razão de acordo estabelecido com o Procurador da República

oficiante no caso, encaminhe-se os materiais produzidos a partir dos laudos citados

(materiais n° 3801/17, 3833/17 e 38*B/17) à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato no
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SR/PF/PR

MPF.

4. Encaminhe-se memorando ao Exmo. DRCOR para que, caso possível,

solicite ao SETEC/SR/PF/PR priorização nos trabalhos periciais referentes à 42a fase

ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO.

5. Junte-se aos autos eletrônicos n° 5030176-78.2017.4.04.7000 os

mandados de busca e apreensão e prisão devidamente cumpridos.

6. Junte-se aos autos e ao EPROC a petição da Defesa de ALDEMIR

BENDINE apresentada para justificar a origem dos vinhos apreendidos em sua

residência.

No presente caso, ante as aparentes frágeis justificativas, solicite-se

manifestação do MPF acerca da necessidade de manutenção das garrafas de vinhos

nesta SR/PF/PR, especificamente pelo fato de que esta unidade policial não possui

equipamentos para a correta conservação dos objetos apreendidos.

7. Pelo exposto, a POLÍCIA FEDERAL, por intermédio da Autoridade
Policial signatária, REPRESENTA ao MM. Juízo da 13a Vara Federal de Curítiba/PR,

com fulcro no artigo 66 da Lei n° 5.010/66, pela prorrogação, por mais quinze dias, do

prazo para conclusão desta investigação, uma vez que pendentes os trabalhos

periciais.

REPRESENTA-SE, também, para que seja o ilustre membro do Parquet

Federal intimado a se manifestar conforme item 6 do presente despacho.

8. Inclua-se o presente despacho no EPROC sob a rubrica "PEDIDO DE

DILACÃO DE PRAZO/RÉU PRESO".

Curitiba/PR, 10 dfe agosto/de 2017.

ENATA DA" SÍLA/AÍRC5DRK3UEÍ
Delegacia de Policia Federal

DATA

AOjs] 10 dia(s) do mês de agosto de 20yu/ recebi pestes autos com o

Despacho da Autoridade. Eu, Jr__ \J_ Daniel Rodrigues
Michelato, Escrivão de Policia Federal, que/i?lavrei,
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