
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

mosa - coMPífMmjm (mome)fun

IPL n° 225/2016

APENSO 04

VOLUME 01/01

TERMO DE ABERTURA DE APENSO

Aos 06 dias do mês de abril de 2017, nesta Superintendência Regional do Departamento de

Polícia Federal em Curitiba/RR, procedo à abertura deste ApenSO 04 Volume

01/01 do IPL n" 225/2016, contendo os MANDADOS DE BUSCA EAPREENSÃO e demais

peças da EQUIPE PR-01, PR-02, PR-03 e SP-01. O qual está numerado da fl. 02 a . Eu

, Mario Nunes Guimarães Júnior, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

LAVA JATO 38 - COMPLEMENTAR

CREONTE

EQUIPE PR-01

EQUIPE PR-02

EQUIPE PR-03

EQUIPE SP-01
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LAVA-JATO 38
COMPLEMENTAR - CREONTE

IPL n° 225/2016

INVESTIGADO: ROSICLER VEIGEL

CPF 382.949.740-72

0ooa

ENDEREÇO DE BUSCA: COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO - COTEC
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MF
BRASILIA/DF

EQUIPE DF-01

AUTO DE APREENSÃO DE MÍDIA 426/2017
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Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná

13" Vara Federal de Curitiba
Av.AniuGaTÍbaldi,888,2-andar-Ba.no:Cabral-CEP:80540^00-Fon.:(41)3210-1681 -v™w.jfpr.jus.br-Email:

prctbl3dir@jfpr.jus.br

PEDIDO DE BUSCA EAPREENSÃO CRIMINAL N" 5008762-24.2017.4.04.7000/PR

OFÍCIO 700003100120

Ao limo. Senhor Responsável
Coordenação-Geral de Tecnologia daInformação - COTEC
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Ministério da Fazenda

Senhor Chefe,

Comunico aVossa Senhoria que nos autos em epígrafe, em decisão proferida no
dia 14 de março de 2017 (ev. 9), autorizei a extração pela Polícia Federal do conteúdo do
correio eletrônico funcional de Rosicler Veigel, "rosicler.veigel@receita.fazenda.gov.br
referente ao período compreendido entre 25701/2016 até adata do cumprimento da medida
autorizada.

Assim, solicito a Vossa Senhoria que disponibilize os meios e auxiiie na
extração, por equipe da Poiícia Federal, do conteúdo da caixa de e-mad funcionai
"rosicler.veigei@receita.fazenda.gov.br", de tituiaridade da Auditora Fiscai Rosicier
Veigel, CPF 382.949.740-72, no período de 25.01.2016 até a data do cumprimento a
ordem judicial.

Cordiais Saudações,

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO FERNANDO MORO, Jyiz Federal, na forma 4o artigo 1,mciw UL da
Lei 11 419 de 19 de dezembro de 2006 eResolução TRF 4' Região n= 17, de 26 de março de 2010. Aconferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www^trf4jus^^^^^^^
mediante opreenchimento do código verificador 700003100120vS edo codigo CRC b8847522.

Informações adicionais da assinatura;
Signatário (a); SÉRGIO FERNANDO MORO
DataeHora: 16/03/2017 18:04:22

5008762-24.2017.4.04.7000 700003100120 .V5 FCM© SFM
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL U O V '1

MJ • POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANA
G T/LAVA JATO/DRCOR/Sa'PF/PR

OPERAÇÃO LAVAJATO

EXTRAÇÃO TÉCNICA DE DADOS ELETRÔNICOS

Aos dias do mês de do ano de 2017, na sede da empresa

V. vVrvWfTAP\A>57i , Situada
na Aa F^\o \A-v
cidade de hAA\KWL-\\)f em cumprimento debandado de busca e apreensão
n.\à- . expedido nos autos

A^\^Lpelo MM. Juízo da 13^ Vara Federal de
Curitiba, atendendo também orientação da Autoridade Policial que coordena os

trabalhos de busca no presente local, a equipe formada pelos peritos (nome e matricula)

Matrícula VA
iiq^^KKÍ.Vj MVxkVKR-/N V Matrícula VA , compareceu ao

setor denomin^o 1" LjÇb InP , situado na
(sala/andart \ e lá notificou os
funcionários citados nestes documentos a fornecerem todas as informações necessárias

ao pleno atendimento da ordem judicial.

De forma especifica, os funcionários abaixo nominados foram instados a fornecerem as

informações necessárias a localização ou extração de dados sob as penas da Lei, ou
participaram indiretamente durante estes procedimentos de extração conforme descrito
nos formulários de extração anexados a este documento:

FUNCIONÁRIO 01: ^ Vo ^ 'v^

Posto/função: Local de trabalho:
n^^.^PntnV^^dRntíya^: CPF: lL5

Telefones de contato:

FUNCIONÁRIO 02:

Posto/função: T'^Local de trabalho:

Docun^nto^e identidade: ^ W \ CPF: ^
Telefones de contato: \



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ • POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

i JV OPERAÇÃO LAVAJATO

ACOiy!^ANHOU ABUSCA OSEGUINTE ADVOGADO:
ADVOGAÚí

I.Nome:^

OAB:

C005

«(«ru

Apresentou procuração: ( ) sim { ) não

A quem representa:

End. escritório:

Telefones de contato:

OPROCEDIMENTO FOI ACOMPANHADO^fet4S SEGUINTES TESTEMUNHAS;
TESTEMUNHAI : N .

CPF. . ^\\ -

Endereço: ^ ^ õ - -V̂

RG.:

Telefone; _ASSINATURA:

TESTEMUNHA 2 :

CPF.3 i• 0^^ - vSò RG.:

Endereço:

Telefone: V '•\ X\i M\ ^ ASSINATURA:

FUNCIONÁRIO 01:

FUNCIONÁRIO 02

TESTEMUNHAI o/ygiAfi

TESTEMUNHA2:

ADVOGADO :

Nada mais havendo a consignar, é encerrado o presente e:^áção, que vai assinado por

todos os policiais e funcionários envolvidos na diligencia e acompanhado do

FORMULÁRIO, em anexo.

PERIT01:

PER1T02:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Mj • polícia federal

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANA
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

^ " OPERAÇÃO LAVAJATO

FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS
(Formulário 02 - preenchido pelos Peritos)

(Nome/Matricula): i \ Q>

A/

COOG

Dados Solicitados (Descreva detalhadamente os dados que foram solicitadose em que
período (compreendido como data de inicio e data final da extração), indicando o(s)
fornecedor(es) das informações pelo número da qualificação constante do formulário 01)

VNUufaKi •
•

"v \ ^ X \ . •.Al Z-^ • L'̂ V\

Descrição do procedimento(De5creva detalhadamente o procedimento executado, com registro de nomes
das pessoas que forneceram os dados e em que período, com especial ênfase para o registro docomportamentos de
pessoas que dificultaram ou impediram que a extração de dados fosse efetuada de forma adequada. Se for
necessário, utilize mais de uma folha, indicando a continuidade nos formulários)

'<Js Q Ç-Oi o HA-<^ H 0)LíC\Z^U

popa-) ky^^rxic. £ ÇK (O

^ h ^r5"6Do 1 gz6AAFzDz2.?_

Dados fornecidos: d)^] Sim [ ] Não (em caso negativo, deve ficar claro o motivo junto ao foimularío)
^Armazenados na rnídia: Pasta:
Conferido por:



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ-POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

QPERAÇÃO LA VA JATO

IPL 225/2016

EQUIPE DF-01

ROSICLER VEIGEL

AUTO DE APREENSÃO MÍDIA
N° 426/17

0007

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N° 5008762-24.2017.4.04.7000/PR

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 700003100120

Aos 08 dias do mês de maio de 2017, nesta Superintendência de Policia Federal, em

Curitiba/PR, onde se encontrava FILIPE HILLE PACE, Delegado de Polícia Federal, mat.

19.291, na presença das testemunhas MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MENDES

NETTO, Agente Administrativo, matrícula 4.548, lotada na SR/PF/RJ e em exercício nesta

SR/PF/PR e MARIA DAS DORES CRUZ, Agente Administrativo, matrícula 14,015, lotado na

DCPQ/CCSP/DIREX e em exercício nesta SR/PF/PR, e, pelo mesmo foi determinado que

se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL
ITEM ITEM

ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO

01 01 Pen drive SanDisk com capacidade de 4 GB com dados extraídos da
caixa de email funcional da auditora fiscal ROSICLER VEIGEL,
colhido nas dependências da Receita Federal em Brasilia DF.

Referido material foi arrecadado pelo Auto de Extração Técnica de dados eletrônicos, nas

dependências da Secretaria da Receita Federal - Coordenação-Geral de Tecnologia da

Informação - COTEC em Brasília/DF, na caixa de email funcional de ROSICLER VEIGEI,

CPF 382.949.740-72, por força do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO n®



r

AUTORIDADE POLICIAL

TESTEMUNHA :

TESTEMUNHA :

\

0008
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LA VA JATO

700003100120 - PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N'' 5008762-

24.2017.4.04.7000/PR, expedido pelo MM. Juiz Federal da 13® Vara Federal da Subseção

Judiciária de Curitiba/RR. 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, LEONARDO CARBONERA, Escrivão de Polícií

Federal, matrícula 19.315, que o lavrei.

2/2



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SRyDPF/PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

Memorando n° 2936/2017 - IPL 0225/2016-4 SR/PF/PR

C009

Em 09de maio de 2017.

Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/PF/PR.

Assunto; Solicita perícia

Referência: ROSICLER VEIGEL- LAVA JATO 38 - DF-01- CREONTE

A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° 225/2016-SR/PF/PR - Operação LAVA

JATO 38 - COMPLEMENTAR -CREONTE- Equipe DF-01, ROSICLER VEIGEI, CPF

382.949.740-72, arrecadado conforme Auto de Extração Técnica de dados eletrônicos, nas

dependências da Secretaria da Receita Federal - Coordenação-Geral de Tecnologia da

Informação - COTEC em Brasília/DF, solicito a Vossa Senhoria seja procedido perícia na

mídia descrita no Auto de Apreensão 426/17, cópia anexa, como descrito abaixo:

MATERIAL

ITEM ITEM

ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO

01 01 Pen drive SanDIsk com capacidade de 4 GB com dados extraídos da
caixa de email funcional da auditora fiscal ROSICLER VEIGEL,
colhido nas dependências da Receita Federal em Brasília DF.;

Para facilitar a posterior análise, os discos rígidos/mídias originais, referentes

a cada alvo deverão ser agrupados em um único HD de destino (em sendo possível)

separados em pastas nomeadas em acordo com o ITEM/ITEM ARRECADAÇÃO, constante
do auto de apreensão supracitado.

1/2
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
_ GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

^ÇPEmÇéO LAVA JMIP

GO 10

Considerando os problemas havidos anteriormente na vinculação entre o

material espelhado e os documentos de apreensão por ocasião do retorno da perícia, a

informação técnica/laudo deverá fazer menção ao número do auto de apreensão e á

descrição original do item no referido auto.

Atenciosamente,

Delegado de Polícia Federal
3® Qfasse^^atrícula n®/19.291

2/2



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LAVA-JATO 38
COMPLEMENTAR - CREONTE

IPLn° 225/2016

INVESTIGADO: ROSICLER VEIGEL

CPF 382.949.740-72

ENDEREÇO DE BUSCA: RUA - GENERAL CARNEIRO N° 784
APTO 04-8 - EDIFiCIO LEBLON 2 - CENTRO - CURITIBA/PR

EQUIPE PR-01

AUTO DE APREENSÃO DE MÍDIA 178/2017

0011



20/03/2017

,0^
:: 700003099131 - e-Proc r.

0012
Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
ly Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888,2° andar - Bairro: Cabral- CEP:80540-400- Fone: (41 )3210-1681 - www.jfpr.jus.br- Email:
prctbl 3dir@jfi3r.jus.br

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N® 5008762-24.2017.4.04.7000/PR

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N"* 700003099131

Endereço: Rua General Carneiro, 784, Apto 4 B, Edifício Leblon 2, Centro, Curitiba/PR
-CEP 80.060-150

Rosicler Veigel, CPF 382.949.740-72

Í\1

O Doutor Sérgio Fernando Moro, Juiz 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 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 General Carneiro. 784. Apto 4 B. Edifício
Leblon 2. Centro. Curitiba/PR - CEP 80.060-150 . endereço de Rosicler Veigel. tendo por
objeto a apreensão de quaisquer documentos, mídias, HD's, laptops, pen drives, arquivos
eletrônicos de qualquer espécie, arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços
eletrônicos utilizados pelos investigados, agendas manuscritas ou eletrônicas, aparelhos
celulares, bem como outras provas encontradas relacionadas aos crimes de violação de sigilo
funcional e obstrução à investigação policial.

Autorizo o exame e a extração de cópias de mensagens eletrônicas armazenadas
nos endereços eletrônicos utilizados pela investigada.

Fica autorizada a realização de buscas e apreensões em qualquer andar ou sala
nas quais a prova se localize.

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 eletrônicos 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 relativos a comunicações eventualmente registradas.

•J

abertos.

Fica autorizado o arrombamento de cofres caso não sejam voluntariamente

https://^oc.j^.jus.br/^pcV2/coritrolacl(*.php?acao=minutaJmprirnir&acao_origem=acessar_docurnentC)&h3Sh=ee33dfB9a8534975c4d529e3a2d23fb6 1/2
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20/(Q/2017 •• 700003099131 - e-Proc::

Documento eletrônico assinado porSÉRGIO FERNANDO MORO, JuizFederal, na fonna do artigo T, inciso RI, 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 hitp://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante opreenchimento docódigo verificador 700003099131v6 e docódigo CRC 7d23a73b.

Informações adicionais da assinatura; O i 3
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO w v
DataeHora: 16/03/2017 18:07:47

5008762-24.2017.4.04.7000 700003099131 .V6 FCM© FCM

https7/eproc.jfpr.ju8.br/eprocV2/controla(tor.php?acao=minutaJmprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ee33dfò9a8534975c4d529e3a2d23íb6 2/2



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LAVAJATO

EQUIPE t^.Oi

0014

AUTO CÍRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

Au,o. Taz'
Mandado de Busca n°_

Ao(s) U ^dia(s) do mês de

_/_?Aj2AALâ
Busca e Apreensão, exarado pelo MM Juiz da

nos autos do processo em epígrafe, a

de 2017, nesta cidade de

_ , em cumprimento ao Mandado de

M òjfZ/r/ôAyt.
equipe de Policiais Federais chefiada pelo

matrícula e pelos

MÇ- (^TAAifi- matrícula UP LMITT'
Matrícula e 0^/^ matrícula
compareceu no endereço declinado no ^documento supramencionado

g fjyt/ueiíío _AC.OQ, ÍJJje.ní^ //^ .sendo recebidos
Por '^OS ( r L^rZ \A^. I CPF
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:

DESCRIÇ

o i 01 C0JúlAli SAyvI "íljnC-> ^ ÍZ^OO • ne^/y 07/ Sf
n



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/Lí^VA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LAVAJATO

O nj. o

^ ^SD s.-e i kD Oü 5V ^kO^oAA coo^a/l

íZijf) Sê:lKJt4A. 1 f
í- 1 *

ft?. & 'é>/3õ^O

á}(i ÍÒMPU . ! rvé-; /^íbi

01 ([^í.\)\m? .a/oi<\a ,^(prp ^VeiOÂâtfÍA
mjcm. l 3^5^ ^5/j^n72mZ(

OH iCeikJl/yíl /\/0)<\a . PiíU^A nurm. 72SõJC^
—f

/rvK^i

/lf:/u/A^ f\/h^ôü^& P^^14 rn^D.

íZ.ri.2/tia) /77/0[,o

úCo oi /^/ iíi/yv 6'ma ^Jomm

12KX)S jApy}(^ í 1' 3^z'y noa^rij^Oó RL
IryLfPio' 3533-0707^0/ QD opi/r

m o! IPaT) . fyiA' ?/urrA

/U/O . 33. CPs. -n/y?t5/M6í]/
l/DS^íl. : /V/á-

/

o\ A/^ TPWK 9 -fn V7y Oa- /ym Ioo5
A,7^ P./W2PA: /o/o:) U/3n -wd &5míio

Uo> ^ í>y^ ,

o3 01 féw-i5£n/^ Kikvss/ca/ ífí l 1/672-7)/á, ^ ^

P



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LAVAJATO

OOltí

, Cy^úoAlTÍlA-^iyc:^ a/O
/ / -

^6 VT 0/2 lO IM Re-S /

Jo 0( ASÜ5 7.(^ FONé .

irvi^ 5^5"iSV1

Víb-iPfLif^iy^Tr. .^o (^iLl-fcy pí^TU^D.

0/SS, ^5 1 .^2-A.^ íÒ£ma^ Alf^íí&-
/

a/í? T14 íUi?e7^A',

Jróyy) oy ^íLPí^ú4^7r<D a/O /ÍU/ifS
TO ^ fiLPo Aíi7UFO

05 T r6v < ^ 'j ^ 7/i/l^rAryo do fuo
êKjHi-tO IO PHi-fC) F-í }<>rA\/D>-

Fr7<M êÚ-, oniflâ€'r7Ytixo a/a S<^
í ^ t /



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/PF/PR

OPERAÇÃO LAVAJATO

0017

Observações:^/^y?7/^V^,^^ '̂̂ /^ ^ T)lUÓ(yC^
L ifi (OMJX> Ujcm^o V6 ^ Vf2ü.

/AjiiAm/2f^ iy} (i^h/SUíA ^vúD/\/0/zmy/^^y^er^u.3^ \7jf-
C ]l f. f-OSlCLe/l C^)f-.5é^^ rZCAVl3fVO (a3P6 •
LMÍoináATV -no 6f^ C^a UIAÍZ^<^ P"-

Nada mais havendo a consignar, é encerrado o presente que, lido e achadoNsonforme, vai

devidacaente assinado por todos. Eu, /fYlAnfZJT^^A/l/^f-^ '̂ Ojy/oZMatrícuia
Escrivão de Polícia Federal/que o lavrei

CHEFE DE EQUIPE:

PRPRlETARiO DOS BENS/RtóPONSAVEI/PELO LOCAL:'

TESTEMUNHA POLICIAL: »rvr. 18«5J

TESTEMUNHA POLICIAL: /W'-

TESTEMUNHA : (O tV^ f>V^TQS •
CPF. :õJ^/L nQ RG.: 617^03 Q[Yí^
Endereço: iyy?vt-• 7-^4' ^ /hvWf -
Telefone: ^

TESTEMUNHA : Uifl^SOA^ TQ^
CPF. RG-:/,Ã m
Endereço: - ^ '
Telefone: -30

ADVOGADO:.

OAB:

Vlpf

ASSINATURA:



MJ - SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

GRUPO DETRABALHO - OPERAÇÃO LAVAJATO

INTIMAÇÃO

0018

Autos n® 5008762-24.2017.4.047000/PR

Autos n° 5064406-83.2016.4.04.7000/PR

Autos n® 5008047-16.2016.4.04.7000/PR (IPL 0225/2016)
Autos n° 5005896-77.2016.4.04.7000/PR

Mandado de Busca n° 700003099131

Por determinação do DPF FILIPE HILLE PACE, fica a Sra. ROSICLER VEIGEL (CPF n°

382.949.740-72), INTIMADA a comparecer na Superintendência Regional da Polícia Federal,

situada na Rua Professora Sandália Monzon, 210, Santa Cândida, Curitiba/PR, às 08:00 horas

do dia 21.03.2017, afim de ser ouvida nos autos em epígrafe.

Curitiba/PR, 21 de

FIUFI
Delegad^de Polícia Federal

- Matrícula 19.291

2017.

•IMPORTANTE: comparecer munido de RG e CPF *

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento, injustificadamente, no dia e hora marcados, poderá implicar em
crime de desobediência e condução coercitiva.

RECEBIDO EM. 7 < /03/
POR:

ASSINATURA:
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL p p q
MJ - POLÍCIA FEDERAL Uu i.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

TERMO DE DECLARAÇÕES
que presta ROSICLER VEIGEL

Ao(s)21 dia(s) do mês de março de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ, em Curitiba/PR, perante RENATA DA SILVA
RODRIGUES, Delegada de Polícia Federal, 3® Classe, matrícula n° 19.317, comigo,
Escnvão(ã) de Polícia Federal, ao final assinado e declarado, presente ROSICLER
VEIGEL, sexo feminino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de Carlos João
Veigel e Selma Madalena Veigel, nascido(a) aos 01/01/1963, natural de Erechim/RS,
Instrução ensino superior ou seqüencial tecnológico, profissão auditora fiscal da
Receita Federal, documento de identidade n"" 65.894/MF/DF, CPF 382.949.740-72,
residente na(o) Rua General Carneiro, 784, ap. 4-B, bairro Alto da Glória, CEP
80060-150, Curitiba/PR, celular (41)88363324, endereço comercial na(o) Rua João
Negrão, 246, 2° andar, bairro Centro, CEP 80010-200, Curitiba/PR, fone
(41)32213552. Acompanhou a diligência a partir das 9h a Procuradora da República,
Dra. JERUSA VIECELI. Inquirido(a) sobre os fatos em apuração pela Autoridade
Policial, e cientificada do direito de permanecer em silêncio, RESPONDEU: QUE não
deseja constituir advogado para a presente oitiva; QUE desde 2001 é auditora fiscal da
Receita Federal; QUE integra o ESPEI09 desde maio/2015; QUE trabalhou durante
anos na fiscalização aduaneira e fiscalização de produtos internos e estava insatisfeita
com o trabalho: QUE então procurou Roberto Leonel, chefe do ESPEI, buscando um
novo desafio profissional; QUE o seu ingresso, a partir do momento em que
manifestou interesse, demorou cerca de 15 dias, tendo realizado um breve
procedimento de seleção para o cargo; QUE não trabalhou diretamente nas
investigações envolvendo LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, porque na época trabalhava
em investigações envolvendo OTHON SILVA e questões envolvendo a
ELETRONUCLEAR, depois, JORGE LUZ e BRUNO LUZ, entre outros; QUE dentro do
ESPEI, são montados pequenos grupos de trabalho para tratar de determinadas
investigações, e que a declarante não trabalhou diretamente nas quebras envolvendo
LULA e pessoas relacionadas; QUE no entanto participou das buscas da 24^ fase;
QUE perguntada se teve acesso à decisão judicial que decretou a quebra do sigilo
fiscal da LILS PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA, de 1/9/2015, afirma
que, pelo que se recorda, não teve acesso; QUE perguntada se teve acesso à decisão
judicial que decretou a quebra do sigilo fiscal do INSTITUTO LULA, de 7/12/2015,
afirma que, pelo que se recorda, não teve acesso; QUE certamente não trabalhou em
tais quebras fiscais, mas que é natural, no âmbito do ESPEI, a troca de informações
entre os auditores; QUE é possível que tenha recebido cópia das decisões em
questão, mas não se recorda; QUE perguntada se teve acesso à decisão judicial que
decretou a quebra fiscal de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e diversas pessoas físicas e
jurídicas a ele relacionadas, em 22/2/2016, afirma que teve acesso á decisão, porque
acompanhou as diligências da 24a fase e é normal receber cópia da decisão a fim de
que se inteire do caso, de modo a permitir a busca do que for pertinente á
investigação; QUE recebeu a decisão em um pendrive, do qual extraiu cópia e guardou
em sua máquina; QUE o mesmo procedimento foi adotado pelos demais colegas que

IPLN® 0225/2016-4 f fis. 1 / 7



nry-.n SR/PF/PR
u O K. U F|

Rub:

iriam acompanhar as medidas ostensivas: QUE a partir do momento em que recebeu a
decisão, em meio eletrônico, recorda-se que leu a decisão; QUE é possível que tenha
impresso a decisão para ler, já que prefere ler o impresso do que na tela do
computador; QUE perguntada o destino dado a tal material até a noite do dia
24/2/2016, acredita que o material permaneceu no seu computador; QUE no entanto,
dada a possibilidade de tê-lo impresso, é possível que a decisão tenha permanecido
no próprio ESPEI, em uma gaveta chaveada, por exemplo; QUE perguntada se levava
esse tipo de material para casa, afirma que não era incomum levar trabalho para casa,
dado o acúmulo de trabalho que enfrentava: QUE nesse contexto, embora possível
que a tenha levado para casa, acredita ser improvável que tenha levado para casa,
uma vez que se tratava de uma decisão sensível; QUE perguntada quando recebeu a
notícia de que seriam cumpridas medidas ostensivas relacionadas a LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA, afirma não se recordar, mas que é provável que tenha recebido a
notícia de forma concomitante ao recebimento do arquivo da decisão, em pendrive;
QUE deve ter recebido o arquivo na máquina e só depois deve ter efetivamente lido ele
para ver do que se tratava, já que trabalhava em outros assuntos naquele momento;
QUE perguntada sobre o dia 24/2/2016, em que teria recebido o arquivo da decisão
judicial de quebra fiscal (conforme levantamentos do próprio ESPEI), afirma que não
se recorda de nada especial acerca do aludido dia; QUE se recorda de uma reunião
realizada no ESPEI, antes ou depois do recebimento da decisão; QUE não se recorda
exatamente do seu horário de expediente naquele dia, mas que normalmente
trabalhava até 18h30, 19h, e chegava às 9h; QUE ficava até tarde, dado o acúmulo de
trabalho; QUE confirma ser titular do terminal telefônico 41-98836-3324; QUE o
aparelho que vem utilizando para tal terminal foi arrecadado na data de hoje; QUE
mudou de aparelho telefônico celular, há cerca de um ano, e que o aparelho
anteriormente utilizado também foi arrecadado na data de hoje; QUE não recorda com
precisão quando trocou de aparelho; QUE tanto o aparelho atual quanto o anterior são
da marca Samsung; QUE mudou seu aparelho porque o anterior estava apresentando
problemas técnicos; QUE teve que formatar o aparelho, porque estava com problemas;
QUE perguntada sobre ligações efetuadas para o seu terminal telefônico no dia
24/2/2016, originadas do terminal 41-99909-3432, ás 20h17 e 20h18, com duração de
2 e 7 seg, respectivamente, afirma desconhecer tal termina! e não se lembrar de tais
ligações; QUE informada que se trata do terminal de FRANCISCO JOSÉ DE ABREU
DUARTE, esclarece que conheceu FRANCISCO JOSÉ em um avião, voltando do Rio
de Janeiro, provavelmente final de janeiro; QUE começaram a conversar durante a
viagem de avião e acabaram se encontrando algumas vezes após isso; QUE teve um
breve relacionamento amoroso com FRANCISCO JOSÉ; QUE em 24/2/2016, ainda se
encontrava com FRANCISCO JOSÉ; QUE é possível, portanto, que tais ligações
tenham sido para que se encontrassem, já que FRANCISCO JOSÉ por vezes ligava
para a declarante para avisar que tinha chegado até o seu apartamento, para que
então a declarante descesse e fosse ao seu encontro; QUE a declarante e
FRANCISCO JOSÉ, logo que se conheceram, chegaram a se encontrar com bastante
freqüência; QUE no correr do ano de 2016, a freqüência dos encontros diminuiu e
acabaram rompendo; QUE ao se conhecerem no vôo de volta do Rio de Janeiro/RJ, de
plano já discutiram sobre política, já que FRANCISCO JOSÉ era simpatizante do
PARTIDO DOS TRABALHADORES e criticou a Operação Lavajato para a declarante;
QUE quando se conheceram, acabou por informar ao declarante que trabalhava na
Receita Federal, mas não especificamente no ESPEI e no âmbito da Operação
Lavajato; QUE acredita que, com o aprofundamento do relacionamento e o aumento
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natural de intimidade entre ambos, naturalmente contou para FRANCISCO JOSÉ que
trabalhava no ESPEI, e especificamente com matéria da Operação Lavajato; QUE teve
diversos encontros com FRANCISCO JOSÉ ao longo de 2016, seja na casa da
declarante, seja na casa de FRANCISCO; QUE com freqüência FRANCISCO lhe
convidava para sair (caminhadas, cinema, etc.); QUE iam também em outros locais em
seus encontros; QUE se comunicava com FRANCISCO JOSÉ por telefone e também
por WhatsApp; QUE pode ter utilizado SMS também, mas não tem certeza; QUE
tratavam de assuntos normais a um casal que estava se conhecendo e que por vezes
tinham discussões de cunho político, já que FRANCISCO era um grande crítico da
Operação Lavajato; QUE quando tratava sobre assuntos relacionados à Operação
Lavajato com FRANCISCO, apenas o fez em relação a assunto que já estavam
públicos na mídia, nunca tendo tratado de assuntos sigilosos com FRANCISCO; QUE
perguntada sobre conversa de Whatsapp encontrada em seu e-mail, travada com
"HELENA", exportada para o seu emaii no dia 29/2/2019, afirma que deve ter
exportado diversas conversas, talvez como teste, ou mesmo exportou tal conversa
porque HELENA havia lhe dito algo relevante, que desejou guardar; QUE como já
disse, seu aparelho celular apresentou defeito, sendo possível que tenha sido nessa
época a exportação da conversa; QUE comentou sobre FRANCISCO como "MUITO
petista" no sentido de que tal característica era algo com o qual deveria ter cuidado,
por conta de sua função e até mesmo pela polêmica usualmente gerada junto a
simpatizantes do PT em relação à Lavajato; QUE conforme já dito, acredita que
informou a FRANCISCO sobre seu trabalho no ESPEI conforme aumentou a
intimidade entre ambos, não se recordando exatamente quando; QUE não se recorda
que tal informação tenha aumentado o interesse de FRANCISCO, mas que pode
afirmar que em fevereiro e março/2016 encontrava-se bastante com ele e que ele
aparentava estar bastante interessado na declarante; QUE a partir daí, recorda-se que
FRANCISCO acabou se afastando da declarante, sendo até um pouco ríspido, não
sabendo exatamente quais motivos pessoais dele tornaram a relação desse jeito; QUE
FRANCISCO lhe perguntava por vezes do seu trabalho, com perguntas genéricas
como "e aí, o que vai acontecer"; QUE contudo, a declarante nunca forneceu detalhes
de cunho sigiloso sobre seu trabalho; QUE em fevereiro/2016 ou em qualquer outra
época, jamais comentou com FRANCISCO sobre Investigações em andamento com
relação a LULA no âmbito do ESPEI; QUE ainda que FRANCISCO pudesse
eventualmente perguntar sobre o trabalho da declarante, jamais forneceria
informações desse cunho para ele ou qualquer outra pessoa; QUE FRANCISCO pode
ter lhe perguntado sobre o envolvimento dela com investigações relacionadas a LULA,
mas que tal fato não lhe marcou; QUE quando FRANCISCO lhe perguntava sobre
esse tipo de assunto, a declarante sempre tentava mudar de assunto; QUE se recorda
em uma ocasião de inclusive ter dito a FRANCISCO que ele não deveria achar que ela
seria uma "fonte" dele para esse tipo de assunto; QUE tais perguntas lhe
incomodavam e que tal comportamento certamente contribuiu para o rompimento
posterior deles, mas que uma soma de fatores, relacionados à personalidade dele,
foram decisivos para que parassem de se encontrar; QUE recorda-se de uma ocasião
específica em que FRANCISCO lhe convidou para sair ao cinema; QUE FRANCISCO
então passou na sua casa antes, para pegá-la; QUE FRANCISCO estava muito
agradável e simpático; QUE então saíram para ir ao cinema, mas FRANCISCO alegou
à declarante estar tendo problemas com seu filho e que tinha que resolver; QUE então
foram para a casa de FRANCISCO; QUE então ele começou a efetuar diversos
telefonemas e acabou pedindo para "encerrar" a noite, tendo então levado a
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declsrante em casa; QUE lhe deixou em casa por volta da meia noite, acredita, QUE
nesse dia, FRANCISCO estava bastante inquieto, realizando ligações; QUE não sabe
com certeza se esse dia foi o dia 24/2/2016, porque não consegue associar a data a tal
encontro; QUE perguntada sobre ligações realizadas em 25/1/2016, 14/2/2016,
20/2/2016 e 24/2/2016, inclusive chamadas de curta duração, reafirma que se
encontrava com FRANCISCO nessa época e que as chamadas de curta duração eram
normalmente FRANCISCO avisando a declarante que ela tinha que "descer" do ESPEI
ou da sua casa para encontrá-lo; QUE FRANCISCO não tinha plano de dados no
celular, e então não era sempre que conseguiam se conversar no Whatsapp, por isso
FRANCISCO combinava de dar um toque para avisar quando estivesse perto; QUE
sobre ligação realizada pela declarante em 24/2/2016, às 20h19, para o terminal de
FRANCISCO, afirma que nesse dia acredita que saiu com FRANCISCO e que
provavelmente ligou de volta para ele após ele dar alguns "toques", para avisar que
estava descendo, ou dizendo para ele subir; QUE não se recorda se falou com ele no
Whatspp no dia 24/2/2016, após as ligações; QUE em sendo possível que tenha se
encontrado com FRANCISCO no dia 24/2/2016, em razão do histórico de chamadas
ora exposto, e perguntada por que se encontrou com ele naquele dia, afirma que se
encontrava com ele com freqüência naquela época e que o encontro não teve nenhum
propósito específico além de passarem tempo juntos; QUE perguntada sobre o hiato
de ligações com FRANCISCO que foi verificado a partir de 25/2/2016 até agosto/2016,
e confrontada com o fato de que afirmou supra que continuou se encontrando com ele
além de fevereiro/2016, afirma não saber porque não foram registradas chamadas
nesse período, já que teria continuado a encontrá-lo; QUE talvez tenha conversado
essencialmente com Whatsapp: QUE se recorda, contudo, que se desentenderam em
algum momento próximo de fevereiro (no episódio em que FRANCISCO ficou inquieto,
alegando problemas com o filho), pois FRANCISCO passou a ser grosseiro com a
declarante depois disso; QUE a declarante continuou saindo com FRANCISCO após o
episódio, mas que algo estava estranho entre eles; QUE um tempo depois, talvez
agosto, FRANCISCO voltou a procurá-la e então saíram mais algumas vezes; QUE no
período de 25/1/2016 até 25/2/2016, não discutiu assuntos sigilosos de seu trabalho
com FRANCISCO; QUE nunca comentou com FRANCISCO sobre o afastamento fiscal
de LULA e pessoas vinculadas; QUE o máximo que talvez tenha comentado foi sobre
alguma "bomba" que estaria vindo no seu trabalho, e que o fez por conta da intimidade
que mantinha com ele e dado o grau de stress que experimentava naquele momento,
mas que nunca deu detalhes quanto a tal trabalho; QUE da mesma forma, jamais
comentou com FRANCISCO sobre as medidas ostensivas que seriam desencadeadas;
QUE não copiou a decisão de afastamento fiscal de LULA e pessoas vinculadas para
outro dispositivo; QUE conforme já disse, pode ter impresso a decisão; QUE em outras
ocasiões, levou para casa trabalho (como cópias impressas de materiais), mas que
não tem certeza de que fez isso com relação à quebra fiscal de LULA; QUE não tirou
foto da decisão, nem impressa nem tela; QUE mantém backup de seus arquivos
pessoais do celular no computador do ESPEI (pasta "pessoais"); QUE não comentou
com FRANCISCO sobre a decisão judicial em questão e nem lhe passou qualquer
cópia dela, seja impressa ou eletrônica; QUE desconhece qualquer contato de
FRANCISCO com outros integrantes do ESPEI09; QUE perguntada se FRANCISCO
manteve ou mantinha contato com policiais federais ou integrantes da Força Tarefa do
MPF, envolvidos na Operação Lavajato, afirma que não sabe; QUE FRANCISCO em
uma ocasião comentou conhecer um policial federal, mas de forma genérica, não
necessariamente vinculado à Operação Lavajato; QUE perguntada sobre a publicação
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ocorrida no blog da cidadania, realizada pelo comerciante CARLOS EDUARDO CAIRO
GUIMARÃES, afirma que tomou conhecimento da mesma quando chegou no
ESPEI09, logo que chegou de manhã no local; QUE não sabe se isso ocorreu no dia
26/2 ou se logo em seguida, mas que se recorda que era um assunto bastante recente;
QUE houve uma reunião no ESPEI09 para tratar do assunto, visando a entender o que
havia ocorrido; QUE antes disso, não havia tomado conhecimento da publicação; QUE
perguntada se conhece CARLOS EDUARDO, afirma que não; QUE exibida a fotografia
dele, afirma que nunca o viu; QUE posteriormente, quando tomou conhecimento,
acabou pesquisando na internet sobre a publicação e sobre quem estava por trás, para
melhor entender o que se passava; QUE confrontada com o fato de que CARLOS
EDUARDO recebeu ligações de FRANCISCO no dia 24/2/2016, logo após contato com
a declarante, e que tais ligações consubstanciaram o recebimento de informações de
caráter sigiloso (teor da decisão proferida nos autos n. 5005896-77.2016.404.7000 e
notícia de medidas cautelares), perguntada sobre por que violou o sigilo da decisão
proferida nos autos, afirma que não o fez; QUE jamais exibiu para FRANCISCO o teor
da decisão, nem comentou sobre ela; QUE se FRANCISCO teve acesso à decisão, o
fez de forma furtiva; QUE relembra novamente o episódio em que FRANCISCO foi até
a casa da declarante e, depois disso, ficou inquieto, fazendo telefonemas, cogitando
agora a hipótese que em tal dia FRANCISCO poderia ter obtido acesso à decisão e
que os telefonemas não tinham relação com seu filho, mas que fossem talvez
relacionados a CARLOS EDUARDO; QUE nega ter divulgado a decisão a
FRANCISCO e que portanto nunca teve o intento de prejudicar a colheita de provas;
QUE nega ter qualquer Informação de que FRANCISCO divulgaria a decisão para
CARLOS EDUARDO e que nega novamente ter em algum momento divulgado a
decisão; QUE perguntada por que motivo trocou de aparelho celular, fato que foi
identificado no curso da investigação, e se o fez para encobrir rastros de seu
relacionamento com FRANCISCO ou mesmo da violação de sigilo de dados, afirma
que trocou o aparelho quando a bateria de seu telefone parou de funcionar; QUE seu
filho ARTURO havia comprado um novo celular e então liberou o antigo para a
declarante, que passou a utilizá-lo; QUE o celular antigo da declarante vinha
apresentando defeito na bateria e então preferiu pegar o celular de seu filho,
comprando uma bateria nova apenas, na Samsung; QUE acredita ser possível
localizar comprovantes da compra da bateria, não sabendo informar em que data
ocorreu a troca de aparelho; QUE perguntada como explica o fato de que FRANCISCO
JOSÉ teve acesso aos dados sigilosos em questão, tendo-os repassado
posteriormente a CARLOS EDUARDO, afirma que não sabe explicar; QUE a
declarante agora vislumbra, diante dos fatos, a possibilidade que FRANCISCO possa
ter tido acesso à eventual cópia da decisão que por ventura tenha impresso e levado
para casa, e que talvez FF^NCISCO tenha, ao ficar sozinho na sala da declarante,
obtido acesso, de forma furtiva, à decisão; QUE perguntada por que exportou em
4/3/2016 a conversa do grupo "Amigo Oculto", montado para acompanhamento das
diligências na 24a fase, reafirma que provavelmente exportou tal conversa junto com
as demais, antes de trocar de celular; QUE antes de entrar no ESPEI, nem mesmo
entrava no WhatsApp, porque no ESPEI se utilizavam grupos de trabalho no aplicativo;
QUE não tem plena familiaridade com tal ferramenta; QUE não compartilhou nada do
aludido grupo com terceiros; QUE não compartilhou nenhum dado sigiloso relativo ao
seu trabalho no âmbito da Operação Lavajato com terceiros; QUE perguntada mais
detalhes sobre o dia em que FRANCISCO teria se alterado e realizado diversos
telefonemas, afirma que ele passou na sua casa e ficou menos de uma hora lá; QUE o
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piano inicial era irem ao cinema, mas FRANCISCO informou que teria que lidar com
alguns problemas associados ao seu filho e então pediu para que passassem na casa
dele antes de irem ao cinema; QUE acredita que permaneceram bastante tempo na
casa dele, talvez cerca de três horas; QUE ficou lendo livros e vendo TV enquanto
FRANCISCO realizava ligações e se ocupava com outras coisas; QUE FRANCISCO
lhe deixou em casa por volta de 1 ou 2h, não tendo certeza a respeito do horário; QUE
FRANCISCO apenas lhe deixou em casa, não tendo subido no apartamento; QUE
perguntada se daria falta caso a decisão tivesse sido extraviada/furtada, na hipótese
de tê-la impresso, afirma que provavelmente daria falta dela; QUE não se considera
uma pessoa desorganizada, pelo que acredita que daria falta de um documento como
esse; QUE novamente perguntada se de fato não entregou a decisão impressa a
FRANCISCO, afirma que dftseia retificar a versão até açora fornecida, visando a
esclarecer os fatos: QUE de fato, no dia 24/2/2016, FRANCISCO foi até a sua casa
para que fossem no cinema; QUE a ordem dos fatos foi aquela que narrou supra,
inclusive os horários em que saíram de sua casa, foram para a casa de FRANCISCO e
o horário em que lhe deixou em casa; QUE por conta do seu stress com o trabalho e
por conta da intimidade que havia se estabelecido, acabou por comentar com
FRANCISCO que uma "bomba" relacionada a LULA estava se desenrolando no âmbito
do seu trabalho: QUE FRANCISCO ficou curioso e perguntou mais detalhes; QUE
então comentou com FRANCISCO que iria ocorrer busca em endereços vinculados a
LULA, e depois disse a ele que cópia da decisão judicial estava inclusive em sua bolsa;
QUE nega ter impresso a decisão com o propósito específico de mostrar a
FRANCISCO naquele dia, tendo-a levado para casa para ler; QUE FRANCISCO pegou
a decisão de sua bolsa sem que a declarante notasse; QUE então foram para o
apartamento dele, já mais tarde, e que ele começou a efetuar ligações, alegando que
estava com problemas com o filho; QUE a declarante ficou no quarto de FRANCISCO,
vendo TV e lendo livros, enquanto ele realizava tais ligações; QUE lá no apartamento
de FRANCISCO, a declarante percebeu que ele estava de posse da decisão judicial e
o confrontou: QUE só então tomou conhecimento que ele havia pego a decisão de sua
bolsa; QUE FRANCISCO disse que iria noticiar sobre o teor da decisão, porque era
absurda e que ele "precisava fazer alguma coisa a respeito"; QUE ele se justificou
dizendo que "tudo vaza na Operação Lavajato" e que algo "do outro lado" também
tinha que vazar; QUE por conta da discussão que tiveram, FRANCISCO deixou a
declarante em casa (por volta de 1h, 2h) e ficou com a decisão; QUE FRANCISCO
nunca se mostrou arrependido da divulgação da decisão; QUE a declarante não
entendeu direito o que FRANCISCO dizia, não tendo ficado claro para ela que ele
havia divulgado a decisão para alguém; QUE tal fato apenas se esclareceu com a
publicação do blog, tendo então percebido que era um ato de FRANCISCO; QUE a
declarante optou por não contar para ninguém sobre o fato, não tendo procurado sua
chefia superior, por medo e vergonha, porque nunca teve a intenção de divulgar isso;
QUE nunca teve intento de que a decisão judicial fosse indevidamente divulgada na
mídia ou em qualquer meio; QUE foi usada por FRANCISCO, com quem mantinha um
relacionamento amoroso e em quem confiava; QUE realmente não conhece CARLOS
EDUARDO e não tinha noção de que FRANCISCO iria passar a decisão para ele; QUE
posteriormente, FRANCISCO lhe devolveu a decisão, no dia seguinte ao que a tomou;
QUE deseja consignar que jamais teve o intento de prejudicar seu trabalho ou do
ESPEI, e que a divulgação ocorreu por decisão de FRANCISCO, sem sua anuência;
QUE jamais iria prejudicar sua carreira compactuando com a divulgação de tais dados;
Nada mais havendo a ser consignado, determinou a Autoridade que fosse encerrado o

IPL N" 0225/2016-4 fls.6/7



presente termo que, lido e do confo

AUTORIDADE :

DECLARANTE :
ROSIGLER VEIGEL

IPL N® 0225/2016-4

O

vai por todos assinado.

noc;
k, o

SR/PF/PR

Fl:

Rub:
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ROSICLER VEIGEL

AUTO DE APREENSÃO MÍDIA
N° 178/17
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PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N° 5008762-24.2017.4.04.7000/PR

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 700003099131

Aos 03 dias do mês de março de 2017, nesta Superintendência de Policia Federal, em

Curitiba/PR, onde se encontrava FILIPE HILLE PACE, Delegado de Polícia Federal, mat.

19.291, na presença das testemunhas RAFAELA KAMINSKl TEIXEIRA, Agente

Administrativo, matrícula 12.480, lotado na SR/DPF/PR e MARIA DAS GRAÇAS DE

OLIVEIRA MENDES NETTO, Agente Administrativo, matrícula 4.548, lotada na SR/PF/RJ

e em exercício nesta SR/PF/PR, e, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a

apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

MATERIAL

ITEM ITEM

ARRECADAÇÃO
DESCRIÇÃO

01 01 Um Celular SAMGUNG, cor branca, modelo GTI 8190, IMEI:
f359532054393987, com CHIP
8955053140005434020AAC003HLR40, arrecadado no quarto de
ROSICLER VEIGEL, senha:

Li.
02 02 Um Celular SAMSUNG, cor branc^ modelo G19070, IMEI

/ / —
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351524058939780, arrecadado no quarto de ROSICLER VEIGEL;

03 03 Um celular Nokia, cor preta e vermelha, modelo 5800D1, IMEI
355225030728632, arrecadado no quarto de ROSICLER VEIGEL;

04 07 Um IPAD, cor preta e prata, modelo Al 416, 32GB, serial
DMQH0YNDJ8R, senha 1416, , arrecadado na sala da residência
de ROSICLER VEIGEL;;

05 08 Um NETBOOK SEMP TOSHIBA, modelo 1003G, código de barra:
101054130, arrecadado no escritório da residência de ROSICLER
VEIGEL;

06 09 Um Pen drive. cor verde, marca KINGSTON, DATA TRAVELER,
4GB, arrecadado no escritório da residência de ROSICLER VEIGEL;

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e

Arrecadação, na Rua General Carneiro, 784, Apto 4 B, Edifício Leblon 2, Centro,

Curitiba/PR, endereço das empresas Rosicler Veigel, CPF 382.949.740-72, por força do

Mandado de Busca e Apreensão n° 700003099131 - PEDIDO DE BUSCA E

APREENSÃO CRIMINAL N° 5008762-24.2017.4.04.7000/PR. expedido pelo MM. Juiz

Federal da 13® Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Os itens 4, 5, 6 e 10

do Auto Circunstanciado de Busca e Aprensão, foram considerados irrelevantes para a

presente investigação após constatação de que realmente os aparelhos pertencem e são

utilizados pelos filhos de ROSICLER VEIGEL Nada mais havendo, determinou a

autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual deMi^d^ido e achado
conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. MARIO NUNES

GUIMARÃES JÚNIOR, Escrivão de Polícia Federal, matrícuiá^TMv^ue olavrei.

AUTORIDADE POLICIAL:

TESTEMUNHA:

TESTEMU
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Memorando n° 1616/2017 - IPL 225/2016 - SR/PF/PR

Em 21 de março de 2017.

Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/PF/PR.

Assunto: Solícita perícia

Referência: ROSICLER VEIGEL - LAVA JATO 38 - COMPLEMENTAR - CREONTE -
PR-01

A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° 225/2016-SR/PF/PR - Operação LAVA

JATO 38 - COMPLEMENTAR -CREONTE- Equipe PR-01. ROSICLER VEIGEL, CPF

382.949.740-72, Endereço: Rua General Carneiro, 784, Apto 4 B, Edifício Lebion 2, Centro,

Curitiba/PR, solicito a Vossa Senhoria seja procedido perícia nas mídias descritas no Auto

de Apreensão 178/17, cópia anexa, como descrito abaixo:

ITEM

01

02

03

ITEM

ARRECADAÇÃO

01

02

03

Giovàiíria Amaral
RG: 7l35t.549-9

MATERIAL

DESCRIÇÃO

Um Celular SAMGUNG, cor branca, modelo GTi 8190, IMEI:
359532054393987, com CHIP
8955053140005434020AAG003HLR40, arrecadado no quarto de
ROSICLER VEIGEL, senha:

Um Celular SAMSUNG, cor branca, modelo G19070, IMEI
351524058939780, arrecadado no quarto de ROSICLER VEIGEL;

Um celular Nokia, cor preta e vermelha, modelo 5800D1, IMEI
355225030728632, arrecadado no quarto de ROSICLER VEIGEL;
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04 07 Um IPAD, cor preta e prata, modelo A1416, 32GB, serial
3MQHQYNDJ8R, senha 1416, arrecadado na sala da residência de
ROSICLER VEIGEL;

05 08 Um NETBOOK SEMP TOSHIBA, modelo 1003G, código de barra:
101054130, arrecadado no escritório da residência de ROSICLER
VEIGEL;

06 Um Pen drive, cor verde, marca KINGSTON, DATA TRAVELER,
4GB, arrecadado no escritório da residência de ROSICLER VEIGEL;

1. Qual a natureza e características do(s) material(ais) submetido(s) a exame?

2. Quais OS números telefônicos de habilitação associados?

3. Há registros correspondentes às chamadas telefônicas recebidas, efetuadas e não

atendidas? Caso positivo, relacionar.

4. Há registros constantes da(s) agenda(s) telefônica(s)? Caso positivo, relacionar.

5. Existem registros referentes a mensagens SMS? Caso positivo, relacionar.

6. Há informações apagadas que puderam ser recuperadas?

7. Extrair os dados e metadados relativos às comunicações eletrônicas (por exemplo

WhatsApp), fotos e vídeos eventualmente armazenadas nos dispositivos informáticos,
devendo a apresentação destes dados serem formato de texto legível e navegável.

8. É possível, a partir dos dados constantes no objeto de exame, identificar o usuário do
aparelho celular?

9. Outros dados julgados úteis.

Atenciosamente,

Fli^i+HtLE PAÇE
Dplégado de Polícia Fedèral

Saciasse - Matrícula n° 19.291
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ENDEREÇO DE BUSCA: RUA - ANDRÉ DE BARROS N° 398 - CENTRO
CURITIBA/PR

EQUIPE PR-02

AUTO DE APREENSÃO DE MÍDIA 188/2017



í 2CV(àc017 * :: 700003099253-e-Proc:: A ^ 0031

- / / N /
I ^ f

Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná / , ^ ^

13® Vara Federal de Curitiba (
priiFS> ín«#i

Av. Anita Garibaldi, 888,2" andar-Bairro; Cabral -CBP: 80540^00 -Fone; (41)3210-/681 -ww^y^u^br-Email: ) \ 4'K
prctbl3dir@jípr,jus.br ' '

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL N® 5008762-24.2017.4.04.7000/PR

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N** 700003099253

Endereço: Rua André de Barros, 398, Centro, Curitiba/PR - CEP 80.010-080 (estação
de trabalho no ESPEI09)

Rosicler Veigel, CPF 382.949.740-72

«yb

O Doutor Sérgio Fernando Moro, Juiz 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 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 Andréde Barros.398. Centro.Curitiba/PR-
CEP 80.010-080. endereço profissional de Rosicler Veigel. tendo por objeto a apreensão de
quaisquer documentos, mídias, HD's, laptops, pen drives, arquivos eletrônicos de qualquer
espécie, arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos utilizados
pelos investigados, agendas manuscritas ou eletrônicas, aparelhos celulares, bem como outras
provas encontradas relacionadas aos crimes de violação de sigilo ftmcional e obstrução à
investigação policial.

Autorizo que a busca e apreensão seja realizada inclusive na estação de trabalho
de Rosicler Veigel, na sede do Escritório de Pesquisa e Investigação da 9® Região Fiscal -
ESPEI9.

Autorizo que seja extraído o conteúdo do correio eletrônico funcional de
Rosicler Veigel, "rosicler.veigel@receita.fazenda.gov.br", referente ao período compreendido
entre 25/01/2016 até a data do cumprimento da presente ordem.

Autorizo o exame e a extração de cópias de mensagens eletrônicas armazenadas
nos endereços eletrônicos utilizados pela investigada.

Fica autorizada a realização de buscas e apreensões em qualquer andar ou sala
nas quais a prova se localize.

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 eletrônicos de qualquer natureza, inclusive smartphones,

https;//eproc.jfpr.jijs.br/epfQcV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_ori9em=acessar_clocumento&hash=ee33df89a8534975c4<1529e3a2d23fb6 1/2
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que forem encontrados, com a impressão do que for encontrado e, se for necessário, a QA OO
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 aprecndj
mesmo relativos a comunicações eventualmente registradas.

Fica autorizado o arrombamento de cofres caso nào sejam voluntariameme
abertos.

Documento eletrônico assinado porSÉRGIOFERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1®, inciso líl,da
Lei II.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF4* Região n" 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
auteatícidade do documento está disponível no endereço eletrônico htlp;//www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700003099253v5 e do código CRC 73153589.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SÉRGIO FERNANDO MORO
DataeHora: 16/03/2017 18:07:29

5008762-24.2017.4.04.7000 700003099253 .V5 FCM® FCM

https://eproc.j^.j us.br/epfocV2/controlador.prip?acao=minutaJmprimir&acaojyi9em=acessar_documento&hash=ee33dffi9a8534975c4d529e3a2d23lb6 2/2
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0033

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

Autos n® .3cO ^ ^̂ . 'Y^QQ I
Mandado de Busca n° ">00^0 3^33

Ao(s) AL dia(s) do mês de
GjLKcZiha^ /

de 2017, nesta cidade de

, em cumprimento ao Mandado de

Busca 6 Apreensão, exarado pelo MM Juiz da

nos autos do processo em epígrafe, a equipe de Policiais Federais chefiada pelo
matrícula SÍ>Ò ^ ^ pelos

Aff St^y4A matrícula JÒ So}
Matrícula Jd3^ò e AfF WJaoU^r>xi^ matrícula JlJSá ,
compareceu no endereço declinado no documento supramencionado

Qbr\<MjL OU J33% , Ci-rJXo .CÁ-hJ^K sendo recebidos
Por (O Jii/Utl/\KL. CPF . 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:

01 oJ (pi ) Hj yr^eAdL ''IX -hJoltcíi
jTb^ H&63d3/-^ • OiO-
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/

j or>i-ò C)l• íAC^^XXú in/i Pá.í
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Observações: 0_. cy. -

Nada mais havendo a consignar, é encerrado o presente que, lido e achado conforme, val^_^
devidamente assinado por todos. Eu, ^ , Matrícul^,^
y^ Ò, Escrivão de Polícia Federal, que olavrei.,

CHEFE DE EQUIPE :

PRPRIETARIO DOS BENS/RESPON VEL PHÍO LOCAL: ,

TESTEMUNHA POLICIAL:

TESTEMUNHA POLICIAL:
\4vsr\

TESTEMUNHA; &">yvtO->>e>v S\}rr^di oLO- ^
CPF. V6.:3^5. 9>3"Sjj RG.:_Vi±LÍâlí Scsfjf/L
Endereço: qCc

Telefone: 3J8&3' ^

TESTEMUNHA:.

CPF.

Endereço:.

Telefone:

ADVOGADO:.

OAB:

RG.

ASSINATURA:

>r.aWt JU«W6- M> *Q%6í»i3


