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Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia Federal da

Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal

no Paraná, Doutor Filipe hille Pace

inquérito Policial n1' 0208/2016

ALDEMIR BENDÍNE, já qualificado nos autos

epigrafados, por seus advogados que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à

presença de Vossa Excelência, em atenção ao correio eletrônico recebido na última

sem-feira, expor c requerer o quanto segue.

Como se sabe, quando da Busca e Apreensão realizada na

última quinta-feira, foram arrecadadas duas garrafas de vinho na residência do

Peticionário e, em virtude do caráter perecível do quanto apreendido, esta d.

Autoridade Policial entrou em contato com a defesa com vistas para que fosse

devidamente comprovado, dentro de 72hs, <> modo de aquisição das garrafas.

Pois bem. Primeiramente há que se esclarecer que, como

é comum a qualquer homem de sua idade e classe social, o Peticionário costuma

receber garrafas de vinho como presente cm seus aniversários, fmais de ano c outras

datas comemorativas. Todavia, por ser abstêmio, Al.DKMIR BliNHINFí dificilmente

faz uso desses presentes, que ficam armazenados cm sua residência, e na maior parte

das vetas, setjuer são lembrados, assim como seus emissários.

Nesse contexto, a garrafa de Chateu Margaux, ano 2007,

foi dada de presenteada ao Peticionáno em algum momento, possivelmente em um

aniversário ou final de ano, mas, diante da grande freqüência com que recebia esse
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tipo de ftmm» nio M recorda nem em qual período o recebeu e tampouco

ihe presenteou.

Ja, no que diz respeito à garrafa de Petrus 1987, foi

presente de um grande amigo pessoal, colecionador de vinhos, o cjual tem por hábito

custodiar itens de sua cnicção na casa de amigos próximo, para que possam, algum

dia, degustar conjuntamente a garrafa, conforme bem comprova o e-mail anexo.

Dessa forma, resta impossibilitada a comprovação da

forma de aquisição das aludidas garrafas, já que ambas foram presentes.

Todavia, tendo em vista a verossimilhança do quanta

narrado - já que, rcpise-se, é absolutamente comum homens de sua idade e de sua

classe soda! receberem bens vinhos como presente em datas comemorativas -

requer a entrega das garrafas em depósito ao Pcticionário, tendo em vista o seu

caráter perecível, para que possam ser mantidas nas devidas condições de

armanenamento, a fim de garantir suas propriedades e, consequentemente, seu valor

de mercado.

Nesses termos,

Pedem deferimento.

De São Paulo para Curitiba,

Em 31 de julho de 2017.

Pierpaolo Cruz Bottini

OAB/SP N". 163.657

OAB/SP 298.126
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Amanda Silva

De: Claudia Vara

Enviado em: segunda-feira, 31 de julho de 2017 15:05

Para: Amanda Silva

Assunto: Fwd: Petrus Wine

Doe comprobatório vinho Petrus 1987.

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: Bill Bakula <bb@bartltd.com>

Data: 31 de julho de 2017 04:05:51 BRT

Para: <claudia.vara@btadvogados.com.br>

Assunto: Petrus Wine

To whom it may concern,

This is to confirm that Mr. Aldemir Bendine was kind enough to hold a bottle of Petrus for

me in this home.

I confirm this bottle belongs to me and I would greatly appreciate that I would be returned to

me or to Mr. Bendine or his family for his custody in the state that was found.

If you have any questions or require any further evidence of such feel free to reach me

anytime.

With the upmost respect and kindest regards,

Google Translation

A quem possa interessai",

Isto é para confirmar que o Sr. Aldemir Bendine foi gentil o suficiente para guardar uma

garrafa de Petrus para mim em sua casa. Eu confirmo que esta garrafa pertence a mim e eu

apreciaria muito que eu fosse devolvido a mim ou ao Sr. Bendine ou a sua família por sua

custódia no estado que foi encontrado. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais

provas de tais, sinta-se à vontade para me contactar a qualquer momento. Com o máximo

respeito e os melhores cumprimentos,
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