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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5024872-
64.2018.4.04.7000/PR

REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/PR

ACUSADO: JONAS LEITE SUASSUNA FILHO

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de caso em que deferidas, no âmbito da
Operação Lava Jato, medidas de busca e apreensão objetivando-se
aprofundar investigação de possível prática de graves crimes de
corrupção ativa e passiva, pertinência a organização criminosa e
lavagem de dinheiro envolvendo contratos e/ou acertos suspeitos que
teriam gerado repasses de elevadas quantias ao grupo econômico
denominado GAMECORP/GOL.

A operação ainda não foi deflagrada; estava pendente a
apresentação dos endereços que serão alvos das buscas.

A Autoridade Policial apresentou os endereços (eventos
44.2 e 49) e representou pelo seguinte (evento 44.1):

a) quanto ao endereço do item 13 da informação, relativo à
companhia OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CNPJ
76.535.764/0038-35 (RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 425,
LEBLON, CEP 22.430-041, RIO DE JANEIRO/RJ), trata-se de filial
da OI S/A e igualmente relevante para as buscas, considerando que o
imóvel seria ocupado pela diretoria da Oi. REPRESENTAMOS,
portanto, pela extensão da medida de busca para o referido local, sob
os mesmos fundamentos para os quais foi deferida para a sede (OI
S/A, CNPJ 76.535.764/0001-43, item 12 da informação).

b) quanto à empresa CONTAX S/A (CNPJ 02.757.614/0001-48),
mencionada no item 19 da informação, restou incorporada pela
LIQCORP S/A (CPNJ 67.313.221/0001-90), com endereço na RUA
DOS BENEDITINOS, 15/17, PARTE, CENTRO, CEP 20.081-050
e/ou RUA MAIRINK VEIGA, 18, CENTRO, CEP 20.091-000, RIO DE
JANEIRO/RJ. REPRESENTAMOS, portanto, pela extensão da
medida de busca para o referido local da incorporadora LIQ CORP
S/A (CPNJ 67.313.221/0001-90), sob os mesmos fundamentos para os
quais foi deferida para a CONTAX S/A.
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A respeito, o Ministério Público Federal manifestou-se
pelo deferimento das representações adicionais da Autoridade Policial,
acima transcritas (evento 50).

Paralelamente, o MPF manifestou-se pela desistência da
realização de busca e apreensão nos endereços da empresa PJA
EMPREENDIMENTOS LTDA., bem como sustentou que as empresas
TELEMAR INTERNET LTDA., TNL PCS S.A. e OI INTERNET S.A.,
ainda que baixadas, foram incorporadas pela OI MÓVEL S.A., empresa
contra a qual foi a diligência decretada por esse Juízo, não havendo a
necessidade de extensão da medida (evento 50).

Decido.

2. O deferimento de realização de buscas e apreensões nos
endereços da OI S/A, CNPJ 76.535.764/0001-43, foi devidamente
fundamentado na decisão do evento 35, à qual me reporto.

Defiro, assim, a expedição de mandado de busca e
apreensão à companhia OI S/A, CNPJ 76.535.764/0038-35 (Rua
Humberto de Campos, n.º 425, Leblon, CEP 22.430-041, Rio de
Janeiro/RJ), nos termos da decisão do evento 35, uma vez que se trata de
filial da OI S/A, CNPJ 76.535.764/0001-43. Além disso, consta que o
local seria sede da diretoria da Oi (cf. evento 44.2, item 13).

Expeça-se o mandado.

3. O deferimento de realização de buscas e apreensões nos
endereços da CONTAX S/A, CNPJ 02.757.614/0001-48, foi
devidamente fundamentado na decisão do evento 35, à qual me reporto.

Foi apurado que a CONTAX S/A foi incorporada pela LIQ
CORP S/A (CPNJ 67.313.221/0001-90), o que justifica a realização de
buscas em sua sede, considerando a real possibilidade de serem
encontradas provas importantes para a investigação em curso.

Defiro, portanto, a expedição de mandado de busca e
apreensão à LIQ CORP S/A (CPNJ 67.313.221/0001-90), nos termos da
decisão do evento 35. Por ocasião das buscas, a Polícia Federal deverá,
se possível, tomar a cautela de restringir-se aos
documentos/equipamentos diretamente relacionados aos fatos
investigados e ligados à (antiga) CONTAX S/A. Registre-se essa
restrição no mandado.

Expeça-se o mandado.

4. Embora as empresas TELEMAR INTERNET LTDA.
(CNPJ 03.986.348/0001-98), TNL PCS S/A (CNPJ 04.164.616/0001-
59) e OI INTERNET S/A (CNPJ 03.368.522/0001-39) estejam com
registro de baixa, conforme ev. 44.2, itens 16 a 18, elas foram
incorporadas pela OI MÓVEL S.A., empresa que também é alvo da
medida de busca deferida no evento 35.
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Assim, fica mantida a ordem de expedição de mandados
direcionados a tais empresas.

5. Defiro a desistência da realização de busca e apreensão
nos endereços das empresas PJA EMPREENDIMENTOS LTDA., uma
vez que baixada por encerramento/liquidação voluntária em 15/12/2015
(cf. ev. 44.2, item 9).

Não deverá, portanto, ser expedido mandado direcionado a
tal empresa.

6. Expeçam-se os demais mandados.

7. Intimem-se a Autoridade Policial e o MPF.
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