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da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, 

conforme a fundamentação acima exposta. 

2) decreto a prisão preventiva de DÉRCIO 

GUEDES DE SOUZA, para garantia da ordem pública e da aplicação da 

lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Proce.sso Penal, conforme 

a fundamentação acima exposta. 

3) decreto a prisão preventiva de EMANUEL 

DANTAS DO NASCIMENTO, para garantia da ordem pública e da 

aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, conforme a fundamentação acima exposta. 

4) decreto a prisão preventiva de 

GUILHERME DE SALLES GONÇALVES, para garantia da ordem 

pública, da instrução crinúnal, e da aplicação da lei penal, nos termos 

do arl. 312 do Código de Processo Penal, conforme a fundamen tação 

acima exposta. 

5) decreto a prisão prev.entiva de JOÃO 

VACCARI NETO, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei 

penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme a 

fundamentação acima exposta .. 

6) decreto a prisão preventiva de JOAQUIM 

JOSÉ MARANHÃO DA CÃMARA, para garantia da ordem pública e da 

aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, conforme a fundamentação acima exposta. 

7) decreto a prisão preventiva de NELSON 

LUIZ OLIVEIRA FREITAS, para garantia dà instrução criminal e da 

aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, conforme a fundamentação acima exposta. 
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8) decreto a prisão preventiva de PAULO 

ADALBERTO ALVES FERREIRA, para garantia da instrução criminal e 

aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, conforme a fundamentação acima exposta. 

9) decreto a prisão preventiva de PAULO 

BERNARDO SILVA, para garantia da ordem pública, da instrução 

criminal, e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código 

de Processo Penal, conforme a fundamentação acima exposta. 

10) decreto a prisão preventiva de VALTER 

CORREIA DA SILVA, para garantia da ordem pública e da aplicação da 

lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme 

a fundamentação acima exposta. 

11) decreto a prisão preventiva de 

WASHINGTON LUIZ VIANA, para garantia da instrução criminal e da 

aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, conforme a fundamentação acima exposta. 

12) Com exceção de JOÃO VACCARI NETO, que 

já se encontra preso desde abril de 2015, serâ determinada audiência 

de custódia, para todos os investigados presos, nos termos da 

Resolução específica do Conselho Nacional de Justiça. Observo, desde 

já, que a referida audiência não versará sobre aspectos próprios do 

mérito das investigações, não se tratando, pois, de interrogatório 

dos réus. O único objetivo será verificar a legalidade do 

cumprimento das prisões. Eventuais pedidos de liberdade podem 

ser feitos durante ou após a referida audiência. 

A autoridade policial deverá estar atenta para a 

apresentação do. preso, na medida do possível (tendo em vista a 

possibilidade de prisões em outros Estados da Federação), no prazo de 
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vinte e quatro horas (Resolução do CNJ), ou, se impossível, no menor 

prazo possível, justificando a hipótese. 

Em caso de prisão em sábado, domingo ou 

feriado, deverá ser observada a Resolução do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região que determina que a audiência de custódia 

seja realizada apenas em dias úteis. Tal solução é esseocial 

especialmente num caso complexo como o presente em . que tal 

audiência deve ser obrigatoriamente feita pelo Juízo natural. 

13) defiro a busca . e apreensão para todos os 

.endereços atualizados de fls. 457 / 462 , nos exatos termos requeridos 

peia autoridade polícia!, com observância do a rt. 7°, § 6", nas buscas 

realizadas em escritórios de advocacia. 

O mandado na residência de PAULO 

BERNARDO SILVA é restrito aos seus bens, objetoS, e documentos 

pessoais de qualquer espécie, devendo ser preservados os bens, objetos 

e documentos pessoais da Senadora Gleísi Helena Boffman, que não 

são alcançados pela presente decisão. Fica indeferida a realização de 

auto de constatação dos bens, objetos e documentos da Senadora. 

Os mandados serão expedidos de forma 

individualizada e com prazo de sessenta dias, conforme requerido pela 

autoridade policial. 

Defiro, ainda, o pedido de busca em e-1nails 

nas empresas CSA NET e POLITEC/INDRA, nos termos requeridos a fls. 

272/273(primeíro parágrafo). 

Nas buscas cm casa habitada, deverá ser 

observado o art. 248 do Código de Processo Penal. 
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14) defiro o apoio de membros da Receita 

Federal n0 cumprimento das diligências e o acompanhamento por 

membros do Ministério Público Federal, nos termos da fundamentação. 

15) defiro a condução imediata à autoridade 

policial para prestar depoimento, das seguintes pessoas: a) Adalberto 

Wagner Guimarães de Souza; b) Ana Lucia Amorim de Brito; c) Carlos 

Eduardo Gabas; d) Glaudio Renato de Lima; e) Hemany Bruno 

Mascarenhas; f) Hissanobu lzu; g) Ioannis Nikolaos Sakkos; h) José 

Silcio Moreira da Silva; i) Josemir Mangucir Assis; j) Leonardo de 

Rezende Attuch; k) Lucas Kouji Kinpara; 1) Luís Augusto Nardez Boa 

Vista; m) Marcelo Maran; n) Zeno Minuzzo; o) Armando Trivelato Pilho. 

Antes da condução, a autoridade policial deverá averiguar se a 

pei,i,oa pretende exercer o seu direito ao silêncio. Caso exercido o 

direito ao silêncio, não será feita a condução. 

16) Defiro o prazo de sessenta dias para todos 

os mandados, conforme requerido. 

17) Defiro o compartilhamento de provas com o 

Supremo Tribunal Federal, após o cumprimento de todas as medidas. 

18) Determino o sigilo total e absoluto até o 

cumprimento de todas as medidas. Após, o cumprimento de todas 

as medidas, permanecerá o sigilo apenas documental, nos termos 

da fundamentação. 
19) Atente o Ministério Público Federal para o 

prazo do oferecimento da denúncia com investigados presos, nos termos 

do art. 46 do Código de Processo Penal. 

20) Determino que os meios de comunicação 

eventualmente interessados na publicação de notícias referentes ao 
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presente caso observem os direitos do colaborador, previstos no art. 

5° da Lei 12.850/2013. 

21) As prisões dos advogados DAISSON 

PORTANOVA e GUILHERME DE SALLES GONÇALVES deverão se dar 

em sala de Estado Maior (art. 7º, inc, V, da Lei 8.906/1994), ou, na 

falta, em celas que atendam os atributos de .instalações e. comodidades 

condignas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário. Dê-se ciência imediata ao Ministério Público .Federal e à 

autoridade policial. /} 

São7;°' / dejunho 20.16. 

I 
Paulo,. e 

' . 
Juiz F ' de;ral 
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