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OPERAÇÃO LAVA JATO - Fase 60 (AD INFINITUM) 
 

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 104 
EQUIPE SP 05 – PAULO VIEIRA DE SOUZA (CPF 403.961.698-72) 

(Filha PRISCILA ARANA DE SOUZA) 
 

Do APF Armando Silva Medeiros 

Ao Exmo. Sr. DPF CHRISTIAN ROBERT WURSTER 

Referência:  - Laudo n° 360/2019 – SETEC/SR/PF/PR 

 
 Senhor Delegado, 
 
 Encaminho a Vossa Excelência o presente relatório de análise dos materiais 

arrecadados na Rua Coronel Artur de Paula Ferreira, 194, apt. 112 - Vila Uberabinha, CEP 

04.511-060, São Paulo/SP, tendo como alvo PAULO VIEIRA DE SOUZA (CPF 

403.961.698-72) em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 700006307497, 

expedido nos autos do processo 5003706.39.2019.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção 

Judiciária de Curitiba/PR.  

 
  1 – DO MATERIAL APREENDIDO: 

 
 Para a análise utilizaremos o material (mídias) formalizadas no Laudo n° 360/2019 

SETEC/SR/DPF/PR, de 13/03/2019.   

N° Material* N° Material**  Descrição 

802/2019 03 

Aparelho: Celular Apple iPhone de cor branca modelo 
MN95BZ/A – IMEI: 355318086311344 (senha 100608) 
Cartão SIM: VIVO ICC-ID: 89551-00143-90142-69307-39 
(+5511970589162) 

* Número SISCRIM;  
** Número da Apreensão/Arrecadação.  

 

 2 - DO MATERIAL ANALISADO 

   A análise é realizada utilizando-se do material espelhado, citado no item anterior, 

sendo referendados neste relatório somente os dados que em tese possam ser úteis para a 

investigação. 

 

    3– DA ANÁLISE: 
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  Na análise do material, (agregado de dados levantados em mídia aberta, base 

de dados a disposição da PF e documentos produzidos e constantes na base de dados da 

Operação LAVA JATO) foram encontrados trechos de conversas e documentos possivelmente 

uteis a investigação conforme sequência abaixo: 

 3.1 -  ANÁLISE DO ITEM 802/2019:  

                   3.1.1 -  Em maio de 2018, PRISCILA ARANA DE SOUZA, filha de 
PAULO VIEIRA DE SOUZA,  em conversa com seu pai1, pede para sua mãe, pegar o 
computador novamente na vizinha. Na conversa, de acordo com print abaixo, ela não é 
respondida 

 
                 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1/item03_extracao/Pri Arana/Applications/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite>>WhatsApp Chat - Paulo V.S. - 

5511998665052 
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     3.1.2 -  Em janeiro de 2019, PRISCILA ARANA DE SOUZA, filha de 
PAULO VIEIRA DE SOUZA,  em conversa com seu pai2, tira dúvidas a respeito 
declaração de numerários guardados em casa no imposto de renda.  

 
   Três dias depois envia para ele dois comprovantes de saques de R$ 41.000,00. 

 

 
                                                           
2/item03_extracao/Pri Arana/Applications/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite>>WhatsApp Chat - Paulo V.S. - 

5511998665052 
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    3.1.3 -  No dia 24/01/2019, PAULO VIEIRA DE SOUZA,  orienta sua filha3 
PRISCILA ARANA DE SOUZA quanto a dúvidas dela com IR. Mais adiante PRISCILA 
ARANA DE SOUZA fala que não quer nada em sua casa, acrescentando que quer 
dinheiro por dentro, cartão.  

  
 
 

                                                           
3/item03_extracao/Pri Arana/Applications/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite>>WhatsApp Chat - Paulo V.S. - 

5511998665052 



(continuação do RPJ n° 104  - LJ/DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR, de 12/06/2019   Folha 5/9) 

 

 

   

 
    3.1.4 -  Também no dia 24/01/2019, PRISCILA ARANA DE ARANA DE 

SOUZA 4 em conversa com seu pai PAULO VIEIRA DE SOUZA,  demonstra  ter dinheiro 
guardado em casa 

  
    3.1.5 -  No dia 05/02/2019, PRISCILA ARANA DE SOUZA enviou áudio 

para o pai perguntando a respeito da casa que a família tem para alugar no Guarujá para 
um amigo interessado. PAULO VIEIRA DE SOUZA responde dizendo que o linda da casa 
está no AirBnb e Booking. 

 
 

                                                           
4/item03_extracao/Pri Arana/Applications/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/ChatStorage.sqlite>>WhatsApp Chat - Paulo V.S. - 

5511998665052 
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    Pesquisas para  “Guarujá Iporanga House Positive” nos portais AirBnb e 
Booking apontam para o imóvel de alto padrão abaixo cuja diária é R$ 5.500,00. 

 

 
    3.1.6 -  No dia 16/02/2019, PRISCILA ARANA DE SOUZA enviou em 

conversa com o pai mandou mensagem relatando um sonho que teve motivado por um 
alerta de traição dado por um vidente em trabalho com cartas de tarô. Ela sugere que 
RODNEI pode ser o sujeito da suposta traição alertada pelo tal vidente citando passagens 
que envolvem malas e documentos na casa dele 
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    Resposta do PAULO VIEIRA DE SOUZA para a filha: 

 
     
 
    Após pesquisas conclui-se que RODNEI, sugerido por PRISCILA como 

sujeito de uma suposta traição se trata do motorista da família RODNEI BENEDITO SILVA.  
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 RODNEI BENEDITO SILVA, 06/03/1970, CPF 143.133.698-05; Endereço: Rua 

Galeandra, 146ª (casa térrea), Vila Matilde, CEP 3577040, São Paulo/SP. (Veículo VW 
Bora 2008, Placas: AAE-9559). Demais contatos: rodnei.benedito@terra.com.br e 
telefone residencial nº (11) 2746-0406. 

 

 
 

 

                       4. OBSERVAÇÕES 
 
 A análise foi realizada no intuito de se identificar questões relevantes ao escopo da 

investigação em curso. Desta forma, o presente relatório busca evidenciar, dentre o material 

apreendido/espelhado, documentos, arquivos, planilhas, notas fiscais, e-mails, troca de 

mensagens e outros dados julgados úteis, que possuam alguma relevância para a investigação 

em andamento. 

Ressalte-se que a simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste relatório, por 

si só, não significa o envolvimento, direto ou indireto, dos citados em eventuais delitos objeto da 

investigação em curso. 

Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de 

análise, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, ficando a 

cargo da Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a 

avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou comprometimento de 

mailto:rodnei.benedito@terra.com.br
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posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas neste 

relatório, mormente quando se tratar de menção e/ou documento relativo a autoridade detentora 

de foro por prerrogativa de função. 

 É o relatório. 

Curitiba, 12 de junho de 2019. 
 

 
ARMANDO SILVA MEDEIROS 

Agente de Polícia Federal 
Matrícula 16.460 


