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Informação nº 5154491/2018-NIP/SR/PF/AM

Ao Delegado de Polícia Federal

Alexandre Teixeira dos Santos

Chefe da DELECOR/SR/PF/AM

Senhor Delegado,

Informo que na data de 24/12/17, foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos
autos do Processo 14692-53.2017.4.01.3200, a fim de se proceder busca em dois boxes (1106 e 1108)
situados na sede da empresa PARAGUARDAR, na Av. Torquato Tapajós,  3202, Manaus, como sendo
relacionado ao investigado JOSE MELO DE OLIVEIRA.

Ao iniciar  as  buscas,  pela  manhã,  formos informados pelo  representante  da  empresa,  o  senhor  JOSE
BENZECRY BENCHIMOL, bem como, por funcionários da empresa, que a senhora EDILENE GOMES
DE OLIVEIRA, esposa do investigado JOSE MELO DE OLIVEIRA, esteve no local, no dia anterior,
23/12/17, por volta das 12:00h, acompanhada de dois parentes, permanecendo por cerca de duas horas,
ocasião em que solicitou abertura dos boxes 1106 e 1108, ora objetos de busca.

Naquela ocasião, em 23/12/17, os boxes tiveram de ser arrombados pelo funcionário da própria empresa,
pois a senhora EDILENE informou que as chaves haviam sido levadas pela Polícia Federal no dia da
Operação Estado de Emergência.

Segundo informações do representante da empresa, a senhora EDILENE apresentou-se bastante abalada e
chorosa.  Segundo informaram ainda os funcionários da empresa, a senhora EDILENE retirou algumas
caixas, as quais se assemelham às caixas de cera que foram encontradas pela equipe nesta data (24/12/17),
no boxe 1106.

As buscas foram realizadas normalmente.

Abaixo segue imagens das  câmeras de segurança da empresa,  onde se percebe a presença da senhora
EDILENE e de seus parentes, bem como, em destaque, a imagem do parente (sexo masculino) da senhora
EDILENE carregando uma caixa ao ombro e a imagens de caixas de mesmas qualidades dentro do boxe
1106, tratando-se de cera para uso estético.
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Natal/RN, 02 de janeiro de 2018.

Caio César Cordeiro de Oliveira Silva

Delegado de Polícia Federal

Documento assinado eletronicamente por CAIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA, Delegado(a)

de Polícia Federal, em 02/01/2018, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento

no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten)cidade deste documento pode ser conferida no site h*p://sei.dpf.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o

código verificador 5154491 e o código CRC 80F482B9.

Referência: Processo nº 08242.000001/2018-51 SEI nº 5154491
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