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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DESPACHO

1. A fim de prestar informações no incidente de afastamento de sigilo de

dados/telefônico n° 5010437-56.2016.404.7000, em atendimento a determinação

judicial (Evento 27, DESPADEC1 do incidente), e considerando o volume de

informações para carregar no sistema e-proc, encaminhe-se à Secretaria da 13a Vara

Federal de Curitiba/PR, por ofício, o Laudo n° 1407/2017-SR/PF/PR contendo, anexas,

a cópia autenticada do Laudo n° 436/2016-SETEC/SR/PF/PR e a mídia anexa (disco

rígido de destino n° 1757/2017). Certifique-se o teor deste item de despacho no

referido e-proc.

2. Expeça-se memorando ao SETEC/SR/PF/PR (prioridade alta)

solicitando a complementação do Laudo n° 1232/2016-SR/SR/PF/PR para que sejam

identificados, nos registros contábeis das empresas investigadas na Operação Lava

Jato (SPED-Receita), todos os lançamentos relativos à pessoa jurídica do INSTITUTO

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (CNPJ 64.725.872/0001-08), esclarecendo a que título

foram escrituradas (eventos fiscais de entrada e saída); apresentar outras eventuais

informações consideradas úteis em comparação à movimentação bancária já

explicitada no referido laudo. Solicite-se que, a depender do volume de trabalho

avaliado preliminarmente pelo SETEC, deverá ser feito laudo específico, com

prioridade, acerca dos registros de saída relativos aos pagamentos às empresas

COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, FLEXBR TECNOLOGIA LTDA e G4

ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.

3. Expeça-se ofício ao INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (CNPJ
64.725.872/0001-08), na pessoa do presidente, Sr. PAULO TARCISO OKAMOTO,

solicitando a apresentação de toda a documentação disponível, formal e informal, tais

como notas fiscais, registros audiovisuais e quaisquer outros comprovantes que

atestem a efetiva prestação de todos os serviços tomados das empresas FLEXBR

TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 09.067.735/0001-07) e G4 ENTRETENIMENTO E

TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ 06.287.942/0001-89).

4. Consta nos autos solicitação ao SETEC de exame pericial na

movimentação financeira da pessoa jurídica COSKIN ASSESSORIA E

CONSULTORIA LTDA (caso SIMBA 002-PF-002106-29), a fim de esclarecer a origem

e destino dos valores e as operações entre os investigados (fls. 435). Localize-se o

laudo, se concluído, juntando-se aos autos. Caso necessário, reitere-se o memorando,

ressaltando a urgência.

5. Intime-se MARCELO ODEBRECHT (custodiado nesta SR/PF/PR) para

prestar esclarecimentos no interesse desta investigação, designando a audiência, se

possível, para o próximo dia 08/08/2017, às 09:30 horas, em cartório.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
Rua Prof. Sandália Monzon n° 210, Santa Cândida - Curitiba/PR - CEP 82.640-040 - fone: (41) 3251-7500

Ofício n° 4830/2017 - IPL 2269/2015-4 SR/PF/PR

Curitiba/PR, 03 de agosto de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

Sérgio Fernando Moro

MM. Juiz da 13a Vara Federal de Curitiba

Avenida Anita Garibaldi, 888 - 2o andar - Ahu - Curitiba/PR

CEP 80.540-180

EM MÃOS

Assunto: Envio de Documentos/Mídia

Referência: Inquérito Policial n° 2269/2015-4-SR/PF/PR.

Anexo: Laudo original n° 1407/2017-SR/PF/PR e mídia anexa ao laudo (disco rígido

de destino n° 1757/2017), bem como cópia autenticada do Laudo n°

436/2016-SETEC/SR/PF/PR.

Senhor Juiz,

Encaminho a Vossa Excelência, os documentos acima citados, com a

finalidade de prestar informações no incidente de i

dados/telefônico n° 5010437-56.2016.404.7000. A documentação visa atender a

determinação judicial (Evento 27, DESPADEC1 do incidente), visto o volume de

informações para carregar no sistema e-proc. ,/-\

Respeitosamente,

D^N^E^EGORARO LEMOS
Delegado de Polícia Federal

Classe Especial - Matrícula n° 11.080
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

Rua Prof3. Sandália Monzon n° 210, Sanla Cândida - Curitiba/PR - CEP 82.640-040 - fone: (41) 3251-7500

Ofício n° 4830/2017 - IPL 2269/2015-4 SR/PF/PR

Curitiba/PR, 03 de agosto de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

Sérgio Fernando Moro

MM. Juiz da 13a Vara Federal de Curitiba

Avenida Anita Garibaldi, 888 - 2o andar - Ahu - Curitiba/PR
CEP 80.540-180

EM MÃOS

Assunto: Envio de Documentos/Mídia /

Referência: Inquérito Policial n° 2269/2015-4-SR/PF/PR.

Anexo: Laudo original n° 1407/2017-SR/PF/PR e mídia anexa ao laudo (disco rígido

de destino n° 1757/2017), bem como cópia autenticada do Laudo n°

436/2016-SETEC/SR/PF/PR.

Senhor Juiz,

Encaminho a Vossa Excelência, os documentos acima citados, com a
finalidade de prestar informações no incidente de afastamento de sigiln fte
dadQS/telftfônioo n° 5010437-56.2016.404.7000. A documentação visa atender a
determinação judicial (Evento 27, DESPADEC1 do incidente), visto o volume de
informações para carregar no sistema e-proc.

Respeitosamente,

BANTE~PÉGÓRÁ.RO LEMOS
Delegado de Polícia Federal
Classe Especial - Matricula n° 11.080
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

Memorando n° 5931/2017 - IPL 2269/2015-4 SR/PF/PR

Em 03 de agosto de 2017.

URGENTE - PRIORIDADE ALTA

LAVA JATO

Para: Chefe do SETEC/SR/PF/PR

Assunto: Solicitação.

Referência: Inquérito Policial n° 2269/2015-4-SR/PF/PR.

Senhor(a),

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 2269/2015-4-SR/PF/PR,

solicito a Vossa Senhoria complementação do Laudo n° 1232/2016-SR/SR/PF/PR para
que sejam identificados, nos registros contábeis das empresas investigadas na
Operação Lava Jato (SPED-Receita), todos os lançamentos relativos à pessoa jurídica
do INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (CNPJ 64.725.872/0001-08),
esclarecendo a que título foram escrituradas (eventos fiscais de entrada e saída);

apresentar outras eventuais informações consideradas úteis em comparação à

movimentação bancária já explicitada no referido laudo. Solicito que, a depender do

volume de trabalho avaliado preliminarmente pelo SETEC, deverá ser feito laudo
específico, com prioridade, acerca dos registros de saída relativos aos pagamentos às

empresas COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, FLEXBR TECNOLOGIA
LTDA e G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

Atenciosamente,

.TE PEGÓRARO LEMOS
Delegado de Polícia Federal
Classe Especial - Matrícula n° 11.080



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
Rua Prof. Sandália Monzon n° 210, Santa Cândida - Curitiba/PR - CEP 82.640-040 - fone: (41) 3251-7500

Ofício n° 4832/2017 - IPL 2269/2015-4 SR/PF/PR

Curitiba/PR, 03 de agosto de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

Presidente do INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
PAULO TARCISO OKAMOTO

INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (CNPJ 64.725.872/0001-08)
Rua Pouso Alegre, 21, Ipiranga, Sao Paulo/SP

CEP 04261-030

Assunto: Informação

Referência: Inquérito Policial n° 2269/2015-4-SR/PF/PR.

Senhor(a),

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 2269/2015-4-SR/PF/PR,
solicito a Vossa Senhoria a apresentação de toda a documentação disponível, formal e
informal, tais como notas fiscais, registros audiovisuais e quaisquer outros
comprovantes que atestem a efetiva prestação de todos os serviços tomados das

empresas FLEXBR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 09.067.735/0001-07) e G4
ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ 06.287.942/0001-89).

Atenciosamente,

danTTpegoraro lemos
Delegado de Polícia Federal
Classe Especial - Matricula n° 11.080
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CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data conversei com o advogado

MARCELO BAHIA ODEBRECHT (Thiago Tibinka

Neuwert - OAB/PR 61638, telefones: 41.3027-0909/
988115292) e agendei o Mandado de Intimação n.

3968/2017 para comparecimento no dia 08/08/2017, às

09 h e 30 min, nesta(e) SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ, de

MARCELO BAHI^ODEBRECHT. O referido é verdade e
dou fé. Curitiba^R abs 04 dia(s) do mês de agosto de

2017- Eu, li / Cintia Maria
Santos Martiná Éscrivã de Polícia Federal 2a Classe
matrícula 18343, que a lavrei.

CERTIDÃO

CERTIFICO que nesta data, em cumprimento ao item 04 do despacho de fls.

634, conversei com a Elisangela do SETEC/SR/PF/PR e a mesma informou
que o memorando 8538/16 de fls. 435 foi respondido pelo laudo 2091/16 e

recebido epi^8/09/16 pelo EPF CARBONERA. O referido é verdade e dou
fé. Curitj6a/Pk aos 04 dia(s) do mês de agosto de 2017. Eu,

.—, J. Cintia Maria Santos Martins, Escrivã de
Polícia Federal, que o lavrei.



CERTIDÃO

CERTIFICO que em cumprimento ao item 01 do despacho de

fls. 634 dos autos 2269/2015 (EPROC

50545339320154047000) foi expedido o Ofício 4830/2017 a

13° Vara Federal de Curitiba/PR que encaminha o Laudo n°

1407/2017-SR/PF/PR, contendo anexa a mídia (disco rígido de

destino n° 1757/2017), bem como, cópia autenticada do Laudo

n° 436/2016-SETEC/SR/PF/PR. O ofício acima citado atende a

determinação judicial (Evento 27, DESPADEC1 do incidente -

n° 5010437-56.2eT6-404.7000). O referido é verdade e dou fé.

Curitiba/PR, a^ 04)dia(s) do mês de agosto de 2017. Eu,
n_/ Cintia Maria Santos Martins,

Escrivã de Pol/cia Federal, que a lavrei.







SR/PF/PR

Fl: íff
Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

DESPACHO

1. Junte-se o Termo de Colaboração de MARCELO BAHIA ODEBRECHT

colhido em 08/08/2017, bem como o Memorando n° 4587/2016-SETEC contendo

errata do Laudo n° 1232/2016.

2. Quanto à certidão da fl. 638 acerca do Laudo n° 2091/16 (movimentação

bancária de COSKIN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA), verifique-se com o EPF

Carbonera o paradeiro. Caso não localizado, solicitar nova via ao SETEC.

3. Considerando o esgotamento da análise das mídias apreendidas em

cumprimento aos mandados de busca da 24a Fase da Lava Jato (Op. Alethéia),

restando pendente apenas as mídias protegidas por senhas não informadas (três

mídias nessa situação), sem contar com as mídias com impossibilidade de extração

tenha resultado em apreensão de mídia que deverá conter os respectivos laudos de

extração e RPJ's. Excetuar da formação dos apensos os materiais relativos às equipes

SP03, SP05 e SP33, os quais deverão ser vinculados aos autos do IPL n°

184/2016-SR/PF/PR (caso do sítio de Atibaia/SP), conforme despacho a ser proferido

naquele inquérito (já encerrado).

4. Quanto aos Apensos III e V. tendo em vista o volume de informações e

dificuldade de carregamento no e-Proc, encaminhar cópia digital por ofício à Secretaria

da 13a Vara Federal. Lembrando que o Apenso IV que continha 24 volumes foi

integralmente restituído (fls. 565 e 567; Evento 72, DESP1; Evento 74,

TERMRESTIT2). Quanto ao Apenso VII. tal como o Apenso II. trata-se de mera cópia

impressa de processos específicos já constantes do e-Proc, dispensando-se novo

carregamento.

5. Ressalto que ficou designada nova audiência com MARCELO BAHIA

ODEBRECHT para prestar esclarecimentos adicionais, marcada para o dia

21/08/2017, às 14:00 horas.

6. Intime-se ALEXANDRINO DE ALENCAR, executivo do grupo

ODEBRECHT, para comparecer a esta Superintendência, conforme pauta cartorária, a

fim de prestar esclarecimentos como colaborador.

7. Intime-se PEDRO HENRIQUE LONGUl (CPF 465.027.260-20) para

comparecer a esta Superintendência, conforme pauta cartorária, a fim de prestar

esclarecimentos. Caso não seja possível o comparecimento em razão de residência

fixada em outra cidade, certificar nos autos, inclusive o endereço atual e fone de

IPL N° 2269/2015



contato.

8. Após, conclusos.

Curitiba/PR, 14 de agosto de 2017.

Delegado de Polícia Federal

DATA

Ao(S) 14 dia(s) do mês de agosto dk 2Í\M, recebi estes autos com o
Despacho da Autoridade. Eu, / ,J Cintia Maria
Santos Martins, Escrivã de Polícia Federal que o lavrei
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

JUNTADA

Aos 16/08/2017, faço juntada do(s) documento(s)
refendo(s) no item 01 do despacho de fls. 641. Eu,

£—L Cintia Maria Santos
Martins, Escrivã de Polícia Federal, que o lavrei.

CERTIDÃO

CERTIFICO que em cumprimento ao item 02 do
despacho de fls. 641 conversei com o EPF CARBONERA
referente ao LAUDO 2091/16 e o mesmo informou que
todos os laudos recebidos desses autos foram recebidos
e conclusos ao DPF do feito na época do recebimento.
Como o mesmo até a presente data não foi localizado
emito o memorando n° 6339/2017 ao SETEC/SR/PF/PR
solicitando segunda via do mesmo. O referido é verdade e
dou fé. Curitiba/PR, aos 16 dia(s) do mês de agosto de

fU- *i. ^ J Cintia Maria
bantos Martins, Escrivã de Polícia Federal, que a lavrei


