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Curitiba/PR, 19 de fevereiro de 2019.  
 
A sua Excelência a Senhora 
Gabriela Hardt 
Juíza Federal da 13a. Vara Criminal Federal 
Seção Judiciária de Curitiba-PR 
 

 

Assunto: informação cumprimento de mandados judiciais 

Ref. Processo cautelar n. 5003706-39.2019.4.04.7000  
 
 

 

 Senhora Juíza,  

 Na data de hoje foram dados cumprimentos aos 12 mandados de busca e 

apreensão expedidos por esse douto juízo, inaugurando-se a 60ª. Fase da Operação Lava 

Jato, ora denominada “ad infinitum”.  

Para tanto, a PF contou com policiais da própria Força Tarefa da Delecor de 

Curitiba além de apoio de policiais de São Paulo, São José do Rio Preto, São Sebastião-SP 

(Ubatuba), e Santos-SP (Guarujá).  

Todos os mandados foram cumpridos de acordo com os preceitos 

constitucionais que regem a matéria, sem a ocorrência de qualquer incidente ou alegação de 

violação de direitos.  

Dois imóveis estavam desabitados – residência em São José do Rio Preto e 

um apartamento residencial em São Paulo, ambos vinculados a ALOYSIO NUNES, em relação 

aos quais foi necessário os serviços de chaveiro. Ainda assim, foram arrecadados, em um 

deles, mídias e eletrônicos.  

Em relação ao mandado de prisão preventiva, insta dizer inicialmente que o 

preso PAULO VIEIRA DE SOUZA deveria ser trazido para Superintendência da PF no Paraná 

ainda na data de hoje. Porém, diante da informação consubstanciada no ofício carregado no 

evento 38, da lavra do MM. Juízo da 5ª. Vara Criminal de São Paulo-SP, no sentido de que se 

faz necessária a presença do preso naquela subseção judiciária, ficou acertado que ele ficará 



então até pelo menos dia 27 próximo custodiado em São Paulo para ser levado às audiências 

por policias federais daquela Superintendência, conforme já acertado com o Delegado 

Regional da SR/PF/SP. Findo esse prazo, ele será de imediato recambiado para Curitiba onde 

deverá ser interrogado no mais breve espaço de tempo possível, no interesse do inquérito em 

tela.  

Para encerrar, indicando o acerto da cautela prisional e reforçando os motivos 

que ensejaram a prisão, cumpre informar o que foi relatado pela equipe responsável pelo 

cumprimento da ordem judicial na manhã de hoje na residência do investigado. Com efeito, 

afirmaram os policiais que houve uma demora excessiva por parte da esposa de PAULO 

VIEIRA em abrir a porta e franquear o acesso dos policiais no apartamento, de modo que as 

portas quase tiveram de ser arrombadas. Somente quando se percebeu que os policiais de fato 

as arrombariam foi que o acesso foi finalmente permitido. Prosseguindo, consequência ou não 

dessa demora, fato é que não foi encontrado nenhum celular de propriedade do preso seja em 

sua posse ou dentro de sua residência, mesmo diante de uma busca minuciosa feita por uma 

equipe reforçada com cerca de 8 policiais.  

Todavia, em que pese nenhum celular ter sido encontrado, no closet do casal 

havia quase uma dezenas de cabos USB de carregamento de celulares já devidamente 

conectados em fontes de carregadores, donde sugerir, pelo adiantado da hora, que alguns 

telefones celulares passaram a noite ali carregando, como se se vê da foto abaixo tirada logo 

no ingresso da residência:  

 



 

Podemos trabalhar com a absurda hipótese de o investigado não fazer uso de 

celular algum, todavia, o fato de nenhum celular do investigado ter sido encontrado; a presença 

daquelas fontes todas conectadas logo no início da manhã, indicando que ali foram carregados 

ou se carregam a energia de vários celulares; e a demora em abrir as portas, lapso de tempo 

que permitiria perfeitamente que eventuais aparelhos fossem de alguma forma descartados ou 

muito bem escondidos, levam-nos a crer ser perfeitamente factível que o investigado PAULO 

VIEIRA DE SOUZA possa ter agido de forma deliberada para ocultar provas e obstar o bom 

êxito da diligencia, prejudicando assim a atividade persecutória. Tal circunstancia que só faz 

reforçar, salvo melhor entendimento em contrário, a necessidade de sua prisão cautelar.  

O material arrecadado deverá ser trazido para a SR/PR/PR já na semana que 

vem juntamente com o preso.  

Dentro de 48 horas, serão inseridos no Eproc as peças de polícia judiciária 

confeccionadas pelas equipes que estão sendo encaminhadas via email, enquanto não se 

recebem os documentos originais.   

Era o que havia a ser informado.  

Respeitosamente, 

 
 
 

ALESSANDRO NETTO VIEIRA 
Delegado de Polícia Federal 


