
 



O' 
1910812019 	 700007294233-eproc-:: 	

( 

ÀÀk 

Poder Judiciário 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
13 Vara Federal de Curitiba 

Av. Aflita Garibaldi, 888, 2° andar- Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jus.br  - Email: 
prctbI 3@j 1tr.jus.br  

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA N° 5039848-42.2019.4.04.7000/PR 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N°  700007294233 

dereço: Praça Morungaba, 154, Jardim Europa, CEP 01.450-090 e Rua 
adente Correia, 293, Jardim Europa, CEP 01.450-030, São Paulo/SP 

reço do investigado MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, 
371.505.961-34 

O DOUTOR LUIZ ANTONIO BONAT, Juiz (a) Federal 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. 5°, X e Xl, 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 Praça Morungaba, 154, Jardim Europa, CEP 
01.450-090 e Rua Prudente Correia, 293, Jardim Europa, CEP 01.450-030, São 
Paulo/SP, endereço do investigado MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, 
CPF 371.505.961-34, uma vez levantado que os endereços supracitados se referem ao 
mesmo imóvel, tratando-se de entradas independentes, tendo por objeto a coleta de provas 
relativa à eventual prática pelos investigados dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, 
financeiros, além dos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro, conforme descritos 
anteriormente, objetivando especificamente: 

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, 
ordens de pagamento e quaisquer outros documentos relacionados aos 
ilícitos antes descritos, inclusive relativos à abertura, manutenção e à 
movimentação de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de 
terceiros; 

b) HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrônicos, de 
qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, correspondência, 
mensagens eletrônicas, dos investigados ou de suas empresas, quando 
houver suspeita que contenham material probatório relevante, relacionados 
aos fatos em apuração, como acima especificado; 

c) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou 
superior a R$ 50.000,00 ou USD 25.000,00 e desde que não seja apresentada 
prova documental cabal de sua origem lícita (nas residências dos 
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investigados apenas e não nas empresas). 

d) Deverão ainda ser descritos veículos, caminhões ou máquinas que forem 
encontrados nos endereços das empresas e dos investigados e extraídas 
cópias dos documentos do proprietário, como também extraídas cópias de 
documentos relativos à titularidade da propriedade de imóveis. 

O presente mandado de busca e apreensão deverá ser cumprido com o 
acompanhamento de representante da OABISP, conforme dispõe o art. 7, § 6.", (Ia Lei 
n.° 8.906/1996 

No cumprimento deste mandado de busca e apreensão fica vedada a 
apreensão de documentos, como petições ou minutas de peças jurídicas ou de material 
eventualmente protegido pela condição de advogado do investigado. Não estão 
protegidos documentos estranhos ao seu trabalho de advogado, como relativos ao seu 
patrimônio e eventual envolvimento em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. 

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 
forem 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 
rígidos. 

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 autorizada a autoridade policial a promover a devolução de documentos e 
de equipamentos de informática se, após seu exame, constatar que não interessam à 
investigação ou que não haja mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência 
do término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo requerimento, 
cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a entregá-las aos investigados, as custas 
deles. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO BONAT, Juiz Federal, na forma do artigo 10,  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://www.trf4jus.br/trf4/processos/verifica.php,  
mediante o preenchimento do código verificador 700007294233v2 edo código CRC 801b2d41. 

Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT 
Data  Hora: 161812019, às 15:11:28 
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Poder Judiciário 
JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 
13° Vara Federal de Curitiba 

Av. Aflita Garibaldi, 888. 2° andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 - www.jfpr.jusbr. Ernail: 
prctb 1 3t2ijjfpr.jus.br  

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA N° 5039848-42.2019.4.04.7000IPR 

MANDADO DE PRISÃO N° 700007287138 

TEMPORÁRIA 

PRAZO: 5 dias 

O Doutor LUIZ ANTONIO BONAT, Juiz Federal da 13° Vara Federal de 

j 	Ç\, 	Curitiba, Subseção Judiciária de Curitiba, Seção Judiciária do Paraná, na forma da lei e por 
decisão proferida nos autos em epígrafe, 

M A N D A a quaisquer Autoridades Policiais a quem for este apresentado, indo 
por ele assinado, que em seu cumprimento, prendam e recolham à prisão, a pessoa conhecida 
por: 

MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, filho de Gertha Ferro e 
João Ferro, CPF 371.505.961-34, Rua Salvador Cardoso, 30, apto 91, ltaim 
Bibi, CEP 04.533-050; Praça Morungaba, 154, Jardim Europa, CEP 01.450-
090; e Rua Prudente Correia, 293, Jardim Europa, CEP 01.450-030. em São 
Paulo/SP, 

em vista da decretação da prisão TEMPORÁRIA do(a) investigado(a) acima 
qualificado(a), pelo prazo de 5 dias, por decisão proferida em 0910812019 nos autos de 
Pedido de Prisão Preventiva n° 50398484220194047000, com fundamento no artigo 1.0  da 
Lei 11. ' 7.960/1989. 

Infrações Penais: art. 10 da Lei 9613/1998, do art. 22. § único, da Lei 7492/84, 
e do art. 333 do Código Penal. 

Síntese da Decisão: "Assim, atendidos os requisitos do artigo 1,  1 e III, Lei n. °  
796011989, sendo a medida necessária e mais adequada no presente momento pelas 
circunstâncias do caso, defiro o pedido subsidiário do MPF e decreto a prisão temporária, 
por cinco dias, de Maurício Roberto de Carvalho Ferro." 

Observação: A utilização de algemas fica autorizada na efetivação da prisão ou 
no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente responsáveis pelos atos 
específicos reputem necessário, sendo impossível nesta decisão antever as possíveis reações, 
devendo, em qualquer caso, serem observadas, pelas autoridades policiais, as cautelas 
indicadas na Súmula Vinculante n° 11 do Supremo Tribunal Federal. 
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Autorizo o ingresso no endereço do(a) investigado(a) para cumprimento da 
diligência, devendo ser observada a previsão do art. 7°, IV e V, da Lei n° 8906/94. 

Autorizo que o(a) investigado(a), após a prisão, seja transferido(a) para unidade 
de custódia na cidade de Curitiba, capital do Paraná/PR. 

CUMPRA-SE. 

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO 6ONAI Juiz Federal, 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://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,  
mediante o preenchimento do código verificador 700007287138v1 1 e do código CRC cdaadbff. 

Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT 
Data e Hora: 161812019, às 16:1:49 
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aos policiais, que deram integral cumprimento à determinação judicial, logrando êxito 

arrecadar e APREENDER o seguinte: 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 
LAVA JATO!DELECOR/SR/PF/PR 

OPERAÇÃO LAVA JATO LJ63 

RE 001212019 

EQUIPE SP-03 

MAU RICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO 
CPF 371.505.961-34 

AUTO DE APREENSÃO - DOC 
N° 123912019 

Mandado de Busca e Apreensão n° 700007294233 

Pedido de Busca e Apreensão n° 5039848-42.2019.4.04.7000/PR 

Ao(s) 23 dia(s) do mês de agosto de 2019, nesta Superintendência de Policia ederal, em 
Curitiba/PR, onde se encontrava CHRISTIAN ROBERT HUSTER, Delegado de Polícia 
Federal, matrícula n° 9.417, lotado na SR/DPF/PR, na presença das testemunhas, pelo 
mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material 
abaixo discriminado: 

MATERIAL 
ITEM 

TEM 
ARRECADAÇÃO DESCRIÇÃO 

01 28 Correspondência de 	ZALTIC 	SOLUTIONS 	INC 	a 	FELICIA 	BLJRROWS 	de 
08/08/2019 referentes em $ 129.400,00 pounds em 02 folhas 

Correspondência de ZALTIC SOLUTIONS INC a FELICIA BURROWS de 
02 28 08/08/2019 referentes em USD 53.516,00 em 02 folhas 

Demonstrativo de pagamentos da empresa ODEBRECHT no valor de F$ 
03 28 84.752,00 em 01 folha 

Nota fiscal eletrônica de ROYAL ASSISTÊNCIA TECNICA El RELI - EPP, ic valor 
04 28 de R$ 9.415,00 

Alteração de contrato social da STEEL ADMINISTRADORA DE BENS E 
05 28 NEGÓCIOS LTDA em 03 folhas 

Correspondência de ROSANA CARRERA a DRA. HILDA na data de 05/C2/2019 
06 28 

1,4 4tY 
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Correspondência de ZALTIC SOLUTIONS INC a FELICIA BURROWS de 
07 28 10/0812019 referentes a USD 59.974,00 em 02 folhas 

Tabela com as inscrições CONTA: 2364833/0001 000-USD referente a 
08 28 contabilidade em 05 folhas. 

Apresentação da ANDREZANI ADVOCACIA EMPRESARIAL de 30104/2016 
09 28 referente à OFFSHORES com 15 folhas 

Alteração do Contrato Social da STEEL ADMINISTRADORA DE BENS E 
10 28 NEGOCIOS LTDA de 27112/2018 em 06 folhas 

Documento referente a ZALTIC SOLUTIONS sobre incremento de capital da 
11 28 companhia em R$ 8.900.950,00 e outro referente a redução de capital da 

companhia no mesmo valor, R$ 8.900.950,00 em 02 folhas 
Instrumento particular de mútuo entre ZALTIC SOLUTIONS INC e STEEL 

12 28 ADMINISTRADORA DE BENS E NEGÓCIOS LTDA referente a empréstimo de 
US$ 2.000.000,00 com 26 folhas 

Documentos da ZALTIC SOLUTIONS INC referentes a procuração da empresa em 
13 28 nome de MAURICIO FERRO em 29 folhas 

Correspondência em língua inglesa de CHIANTI MANAGEMENT LTD à ZALTIC 
SOLUTIONS de 1911012004, minuta de reunião, certificado de incumbência, 

14 
28 certificado de ações registradas em nome de MAURICIO FERRO, CERTIFICADO 

DE INCORPORAÇAO N° 619909, registro de diretores, , registro de membros e 
documento com inscrições "MEMORANDUM & ARTICLES OF ASSOCIATION OF 

ZALTIC SOLUTIONS INC" 
Documento em língua inglesa com as inscrições 'NOTARIAL CERTIFICATE" em 

15 28 13 folhas 

Traduções de documentos referentes a ZALTIC SOLUTIONS INC em 35 folhas 
16 28 

Certificado de incumbência e atestado microfilmados sob n° 2087745 em 04 folhas 
17 28 

Traduções de documentos referentes a ZALTIC SOLUTIONS INC em 29 folhas 
18 28 microfilmados sob n° 2087744 

19 27 20 folhas da portefeuille ESTIMATIVA DE ATIVOS de 17101/12 - conta 2364833 

20 27 05 folhas da portefeuille ESTIMATIVA DE ATIVOS DE 17/01112 - conta 2365243 

21 27 03 folhas com a inscrição London Appartment Purchase 2012 C.02.1 LeveI 2 de 
1210112012 ONE HIDE PARK 

22 27 03 folhas com a inscrição London Appartment Purchase 2012 13.03.2 3rd  Floor de 
1210112012 ONE HIDE PARK 

24K 
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10 folhas OneHydePark London - The Residences Mandarin Oriental Londoi 
23 	27 	January 2012 discriminando o Apartment C.02.1 Levei 02 e o Apartment 13.03.2 en 

inglês. 
12 folhas OneHydePark London - The Residences Mandarin Oriental Londoil  

24 	27 	January 2012 discriminando o Apartment C.02.1 Levei 02 Haif floor apartment e o 
\partment C.02.3 Duplex e Apartment A.05.02 Levei 05 com anotações em caneta 
em 02(duas) páginas em inglês. 

25 	27 	Folder em inglês contendo 10 páginas do ONE HYDE PARKde novembro 2011 

Uma agenda, marca HERMES PARIS com capa de couro cor marrom, contendo 
26 	10 	em sua primeira página urna folha plástica com símbolo "H", com primeira 

anotação no nome de MAURÍCIO FERRO e telefones. 
Uma pasta transparente contendo os seguintes documentos: 

27 	11 	Instrumento particular de confissão dívida entre ODEBRECHT S.A e MAURICIO 
ROBERO DE CARVALHO FERRO, e como FIADOR ELILIO ODEBRECHT, valor 
de R$ 22.400,000,00. 

28 	11 	Uma folha de bloco rascunho com cabeçalho impresso de ROCCO FORTE 
HOTELS, contendo anotações à caneta. 

29 	11 	Uma folha de papel branco contendo anotações à caneta. 

30 	11 	Uma folha de papel pautado cor amarela com anotações à caneta azul. 

31 	11 	Uma folha de papel branco contendo anotações à caneta azul. 

Conteúdo da Pasta com capa de plástico cinza transparente com a identificação 
32 	26 	lateral "MF-OBRAS DE ARTES- PASTA 02" contendo: 

- notas fiscais 
- , comprovantes de importação de vários produtos cujo destinatário foi MAU RICIC 

33 	26 	FERRO e ROSANA ALUZ CARRERA, procuração para despachantes aduaneiros 
1e MAURICIO FERRO 

34 	 26 	 - comprovantes de pagamento impostos 

35 	 26 	 - 6(seis) certificados de autenticidades da galerie Kellermann 

36 	 26 	

- 3(três) envelopes da KETTAL contendo numeração, manual, garantia de peças 
de designers; 
- Um envelope de carta, cor bege, contendo inscrição 'notas e certificados Antônic 

37 	26 	Bernardo" em seu interior nota fiscal de jóias da empresa H7 ADORNOS LTDA,  
valor de R$ 25.000,00, e certificado; 
) Um envelope branco contendo inscrição 'Etel Maurício Roberto" contendo em 

38 	26 	seu 	interior 	certificado 	de 	origem 	e autenticidade 	e 	relatório 	de 	entrega 	e 
montagem; 

39 	26 	1) 	Documentos 	relacionados 	a 	importação 	de 	mercadoria 	da 	empresa 
METROPOLIS MODERN para ROSANA ALUZ CARRERA; 
e) Uma pasta com capa plástica transparente, contendo contracapa com a 

40 	26 	
inscrição "ME- Obras de artes 02", um envelope branco contendo inscrição "Etel 
Maurício Roberto" contendo em seu interior 1 2(doze) certificados de autenticidad 
de pelas de designers bem como relatórios de entrega e montagem 
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Pasta com capa de plástico cinza transparente com a identificação lateral "ME- 

41 26 
OBRAS DE ARTES- PASTA 01" contendo notas fiscais, comprovantes de 
importação de vários produtos cujo destinatário foi MAU RICIO FERRO e ROSANA 
\LUZ CARRERA 
caderno de certificado de seguro da empresa INVICTA de várias obras de artes 

42 26 em nome de MAURICIO FERRO no valor de U$$ 10.130.270,00 e 02(dois)  
certificados de autenticidades da ETEL de peças de designers, 

43 26 04(quatro) certificados de autenticidades de obras katia Abrantes juntamente com 
11 notas fiscais; 
4(quatro) pastas cinzas da DAN Galeria com relação de diversas obras de artes 
vendidas a MAURICIO FERRO, instrumentos de permuta de obra de arte, 

44 26 comprovantes de transferências bancaria de MARURICIO para FLAVIO COHN 
escritório de artes, 03 folhas contendo detalhe de cálculo de impostos do preço de 
obra de arte ANISH KAPOOR e referência ao pagamento de MAURICIO a FLAVIO 
COHN de R$1.000,000,00, ficha técnica e nota fiscal de obra ANISH KAPOOR; 

45 26 pasta branca com nome NAMIKI contendo 2 certificados de caneta. 

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e 
Arrecadação, referente a MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO, CPF 
371.505.961-34, no endereço situado na Praça Morungaba, 154, Jardim Europa, CEP 
01.450-090 e Rua Prudente Correia, 293, Jardim Europa, CEP 01.450-030, São Paulo/SP, 
por força do Mandado de Busca e Apreensão n° 700007294233 - Pedido de Busca e 

Apreensão Criminal n° 5039848-42.2019.4.04.7000IPR, expedido pelo MM. Juiz Federal 
da 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, 
determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e 
achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu,  

ALEXANDRE JOSÉ MATIOSKI, Escrivão de Po'ça- Federal, matrícula,, 1 9' - 1' 1" -2, que o 
lavrei. 
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