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PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N° 5003706-39.2019.4.04.7000IPR 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 700006315010 

Endereço: RUA DOUTOR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 255, APTO 06, 
ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP 

Residência de TATIANA ARANA SOUZA CREMONINI, CPF 272.934.458-65 

A DOUTORA GABRIELA HARDT, Juíza Federal Substituta da 13  Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, na forma da lei e por 
decisão proferida nos autos em epígrafe, 

Manda, a qualquer Autoridade Policial a quem este for apresentado - 
observando-se o disposto no art. 5o, X e XI, da Constituição Federal, e nos artigos 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 249 e 250 do Código de Processo Penal - que, em seu cumprimento, 
proceda à BUSCA e APREENSÃO  na RUA DOUTOR EDUARDO DE SOUZA  

\pn, ARANHA, 255, APTO 06, ITAIM BIBI, SAO PAULO/SP, endereço de TATIANA  
ARANA SOUZA CREMONINI, CPF 272.934.458-65,  tendo por objeto a coleta de provas 
relativa à eventual prática dos crimes de corrupção, concussão, lavagem de dinheiro, 

\ 	associação criminosa, evasão fraudulenta de divisas, além dos crimes antecedentes à lavagem 
\ 	de dinheiro, especificamente: 

O registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de 
pagamento e documentos relacionados à abertura, manutenção e à 
movimentação de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de 
terceiros, bem como patrimônio em nome próprio ou de terceiros; 

b) registros e livros contáveis, formais ou informais, recibos, agendas, 

yJ 

	

	
anotações, ordens de pagamento, comprovantes de recebimento de valores, no 
exterior ou no Brasil, relacionados a possível recebimento de vantagem 
indevida; 

c) documentos, formais ou informais e de qualquer natureza, relativos a 
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intermediação ou recebimento de propinas ou valores a agentes públicos; 

d) documentos, formais ou informais e de qualquer natureza, relativos a 
contratos de prestação de serviços com empresas fornecedoras da Petrobrás ou 
da Administração Pública direta ou indiretas; 

e) correspondência, mensagens eletrônicas e arquivos relacionados a esses 
mesmos fatos; 

f) HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrônicos, de qualquer 
espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas 
empresas, quando houver suspeita que contenham material probatório relevante, 
como o acima especificado; 

g) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou 
superior a R$ 50.000,00 ou USD 50.000,00 e desde que não seja apresentada 
prova documental cabal de sua origem lícita; 

h) obras de arte de elevado valor, quando não apresentada prova documental 
cabal de sua origem lícita; e 

i) eventuais registros escritos ou eletrônicos disponíveis de controle de entrada e 
saída, inclusive vídeos de câmara, nos locais onde forem cumpridas as buscas e 
apreensões. 

Fica autorizado, no desempenho desta atividade, o acesso pelas autoridades 
policiais a dados, arquivos eletrônicos e mensagens eletrônicas armazenadas em eventuais 
computadores ou em dispositivos eletrônico de qualquer natureza, inclusive smartphones, que 
frem encontrados, com a impressão do que for encontrado e, se for necessário, a apreensão, 

/nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos 

Fica autorizado, desde logo, o acesso pelas autoridades policiais do conteúdo 
dos computadores e dispositivos no local das buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, 
mesmo relativo a comunicações eventualmente registradas. 

Fica autorizado o arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente 
abertos. 

Fica autorizado, desde logo, a critério da autoridade policial responsável, a 
devolução de documentos e de equipamentos de informática que, apreendidos e examinados, 
não interessem à investigação. Igualmente, fica autorizado, caso haja requerimento, a 
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extração de cópia de documentos ou dos arquivos eletrônicos à expensa dos requerentes. 

Documento eletrônico assinado por GABRIELA HARDT, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1°, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4° Região n° 17, de 26 de março de 2010. A conferência da 
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http:/fwww.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,  
mediante o preenchimento do código verificador 700006315010v4 e do código CRC 2a2b9091. 

Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): GABRIELA HARDT 
Data e Hora: 15/2/2019, às 14:27:19 

5003706-39.2019.4.04.7000 	 700006315010.V4 

3 of 3 	 15/02/2019 16:00 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 
GT/LAVA JATO/DRCORISR/PF/PR 

OPERAÇÃO LAVAJATO 

EQUIPE  D  - 

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO 

Autos n- G903 D6- 3 	19 	. 3.  

Mandado de Busca n°  4 OD 00 Ç 5 1 , O 1  

Ao(s) 	 dia(s) do mês de ¶ JfÍ 24 1V-O 	de 2017, nesta cidade de 

3 J 	p' (lo 	/   , em cumprimento ao Mandado de 

Busca e Apreensão, exarado pelo MM Juiz da  I3 	lif 	f p&(1-4 	_ 	1tjfl  

nos autos do processo em epígrafe, a equipe de Policiais Federais chefiada pelo 

DP 	1 N ?) / 11 	matrícula 	e 	pelos 

A f) 	N Ci t'J (Ç 	matrícula  I35sq 	A P  F 	°/" i  
Matrícula 	 e 	j. ) F 	6fh' o (-$- 	matrícula  9 &' '?  
compareceu 	no 	endereço 	declinado 	no 	documento 	supramencionado 

f)'J Ar M uf 	pUA -93  V 	ÔU# P-ft)f1A ) 	,45'ID. O 	, sendo recebidos 

Por 	9-4,rJ4 04 ÇJ'L p(iJ / 	CPF 	9-2 	3'j YY-.  Na 

oportunidade, o chefe da equipe procedeu à leitura do Mandado, tendo franqueado o acesso aos 

policiais, que deram integral cumprimento à determinação judicial, logrando êxito em arrecadar e 

APREENDER o seguinte: 

ITEM QTDE DESCRIÇÃO 

¶ 0 1 C8OO A 1 ( P1/ 

D olUAA / ftioi' o' 	1q,'c0 



11 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 
GT/LAVA JATO/DRCORJSR/PF/PR 

OPERAÇÃO LAVAJATO 

03 04 4 P4  V4 ( 	4DO 

r1  A 	MD cI4 i LA 	i4 	FIL/-1A, ,tv'9  Qjwi2  'D1  (2jqt' 

01 o;CIO fijj'-!O 	C4 An PC 4 

uA 	 (1'VA 	(72AA 12 41 
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OPERAÇÃO LAVAJATO 

Observações:  1 7v 1 (» / LP --' 	A 	3 ,4 	Jf4,V4. 

 

:!~u 	i-i2 

  

H 	 Ç 
	1ç'iÂV2  

\JJlr.n -rJ-f 	4P,s' 	A- 	 -AfI 	A 	PJtZ/6 Ctti 	O 4 PA í2,11/19 

nN 	INi(,i,4 DÀ-Ç 	A 	f; uç(p 	 /  

L-o (J - (7- DO 	O 	P / 	C M O 	7)f5 CP-1 -o \kD 1 -«- 	O 	1)-' - f, u po 
Wn CM 1 1,5 fl 7 t J4 p4 , 	9 A CP.-! 4 ,J Ç 	0 O & k £  

Nada mais havendo a consignar, é encerradp o presente que, lido e achado conforme, vai  
devidamente assinadq, por todos. Eu, 	-- 	 2't - 	 F 	C7-ii 	, Matrícula 

i. 	'- Escrivão . joIíc- - deral, que o lavr 

CHEFE DE EQUIPE: 

PRPRIETÁRIO Dos E !~l~ESPO SÁVEL PELO L•CAL: 	  

TESTEMUNHA POLICIAL: 

TESTEMUNHA POLICIAL: 

TESTEMUNHA: 	 qn 	f!74Tt 	5A f-'2f  

CPF. 	 1 	1 	RG.: 	  

Endereço: 	Um rLoc(rfrf j 	 r JÍ7/r' P{ /(fC, "4 O'o/p 
Telefone: 	l- 3 9 i1 7ç o  

TESTEMUNHA:  JO jJPP14 vL)/'1 A- 	P 	/fL-4JJO  

CPF. 	flL/ 	 RG.: 	  

Endereço:  f2J 4 	S CA 	 V 	 Cz4 O,  
Telefone:  '1c,  

ADVOGADO: 

OAB: 	 ASSINATURA: 	  


