
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

i oa VARA FEDERAL

PROCESSO NR:	 21000-
80.2017.4.01.3400

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME
DE AUTOS

Aos 16 de Maio de 2017, procedi à abertura do 20
volume destes autos, a partir das folhas 201.



A Dubois
&Co.

Lista de Tabelas

109Vara/SJDF -

Fl.201

DF1400217

o
o
o
41

1

Tabela 1 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Jogo Especial .......................9
Tabela 2 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Jogo Normal .......................10

Tabela 3 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Jogos e Eventos Esportivos no
NilsonNelson ................................................................................................................10
Tabela 4 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Evento Grande ...................11
Tabela 5- Receita Esperada - Participação na Bilheteria Evento Médio ......................12
Tabela 6 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Outros Eventos ...................13 4!
Tabela 7- Receita Participação Concessões - Jogos Especiais ...................................13
Tabela 8- Receita Participação Concessões - Jogos Normais .....................................13
Tabela 9 - Receita Participação Concessões - Jogos e Eventos Esportivos no Nilson
Nelson...........................................................................................................................14
Tabela 10- Receita Participação Concessões - Eventos Grandes ...............................14
Tabela 11 - Receita Participação Concessões - Eventos Médios .................................14

fl
Tabela 12- Receita Exploração Estacionamento - Jogos Especiais.............................15
Tabela 13 - Receita Exploração Estacionamento - Jogos Normais-. .............................. 15 	 4)

Tabela 14- Receita Exploração Estacionamento -jogos e Eventos Esportivos no Nilson
Nelson...........................................................................................................................15
Tabela 15- Receita Exploração Estacionamento - Eventos Grandes ...........................15 	 a
Tabela 16- Receita Exploração Estacionamento - Eventos Normais ...........................15
Tabela 17 - Receita Exploração Estacionamento - Outros Eventos ..............................16
Tabela 18 - Receita Aluguel de Quadras.......................................................................16
Tabela 19- Receita Camarote.......................................................................................17
Tabela 20- Receita Visitação........................................................................................17	 4:

Tabela 21 - Receita Naming Rights...............................................................................18 	 .1

-- Resumo Receita .- . -' --------- 1 	 JTabela 22 - Resumo - 	 ftfla uperacioriai .........................................................
Tabela 23- Receita Aluguel - Solução Comercial .........................................................19
Tabela 24- Receita Estacionamento - Solução Comercia .............................................19
Tabela 25 - Custo Estacionamento - Jogos Especiais..................................................20
Tabela 26— Custo Estacionamento - Jogos Normais....................................................21
Tabela 27— Custo Estacionamento -jogos e Eventos Esportivos no Nilson Nelson ....21
Tabela 28— Custo Estacionamento - Evento Grande ...................................................21

	
1-

Tabela 29 - Custo Estacionamento - Evento Médio......................................................21
ti
4
1.

Página 4

4



--	 - -.	 -	 -----	 --	 .---	 10!Vara/SJDF_ -- -

FI.202

4 Dubois	 DF1400217

Tabela 30— Custo Estacionamento - Outros Eventos ...................................................22
Tabela 31 - Custo Catering Camarote ...........................................................................22
Tabela 32 - Resumo Custos Operacionais Diversos .....................................................25
Tabela 33 - Despesas Gerais e Administrativas ............................................................26
Tabela 34 - Resumo das Despesas Pré-Operacionais..................................................27
Tabela 35 - Custo de Construção da Solução Comercial ..............................................28
Tabela 36 - Demonstrativo de Resultados ....................................................................30
Tabela37 - Fluxo de Caixa............................................................................................30
Tabela38 - Balanço ......................................................................................................31
Tabela 39 - VPL Estimado do Negócio..........................................................................31
Tabela 40 - Fontes de Financiamento ...........................................................................32
Tabela 41 - Projeção DRE - Teste de lmpairment Estádio Nacional .............................37
Tabela 42 - Projeção Fluxo de Caixa - Teste de lmpairment Estádio Nacional .............37

OBS.: Todas as tabelas apresentadas neste documento, bem como suas
planilhas de apoio, encontram-se na planilha eletrônica "ESTÁDIO
NACIONAL—Valor de uso_v.0.2" que é parte integrante deste relatório.
O VPL foi estimado em R$ real, e sua formula de cálculo se encontra na
aba "Fluxo de Caixa" na célula C23

Página 5



1. Introdução

Dubois
•A & Co.

-	 --	 --.
109 Vara/SJDF

FI. 203
DF1400217 r

ri
fl
o
(1

O Teste de Recuperabilidade - lmpairment - foi realizado com base no
Plano Financeiro de Referência, conforme o Projeto de Negócio elaborado
no âmbito da PMI 0112016 pela RNGD Consultoria de Negócios LTDA.
Todas as premissas descritas nas sessões a seguir encontram-se 	 1;
detalhadas e justificadas nos Estudo de Viabilidade Técnica, Estudo de
Viabilidade Econômico-Financeira e Jurídica e no próprio Projeto de 	

4

Negócio.	 4

e
Na Seção 2— Plano Financeiro de Referência - são descritas as premissas
utilizadas para a projeção dos resultados e fluxo de caixa esperados para

	
1

todo o complexo esportivo. 	 o

A seção 3 - lmpairment - traz descreve as premissas utilizadas para o
cálculo estimada do valor recuperável do Estádio Nacional Mané Garrincha.

LI

4
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2. Plano Financeiro de Referência

2.1.	 Definição das Premissas

O plano financeiro detalhado nesta seção tem como objetivo constituir uma
referência para avaliar o desempenho das licitantes frente ao potencial de
geração de receitas do Centro Esportivo de Brasília. Esse plano não é
vinculativo, ou seja, obedecendo as os pressupostos contratuais, o
consórcio vencedor do certame tem liberdade para elaborar seu próprio
plano financeiro e explorar as fontes de receita, assim como administras
seus custos, da maneira que melhor lhe convier. Dessa forma, as
premissas aqui definidas servem apenas como guia para o entendimento
do plano financeiro de referência, devendo ser interpretadas como tanto.

2.1.1. Prazo de Concessão

Este estudo considera um prazo de concessão de 35 anos.

2.1.2. Início da Operação

O início da Operação previsto no estudo é 2018, com um período de
operação assistida de 6 meses, que deverá ocorrer ainda em 2017. Essas
datas podem sofrer alteração de acordo com o andamento do processo
licitatório.

2.1.3. Taxas e Impostos

As taxas e impostos aqui descritos foram calculadas para o Plano
Financeiro de Referência. O Teste de Recuperabilidade, conforme descrito
na seção 2, desconsidera a incidência de impostos sobre a renda.

Tipo de Aliquota: Lucro Real
o Impostos sobre receita:

o PIS/COFINS: 9,25% - considerou-se a incidência de
PIS/COFINS sobre a receita operacional e a receita da
solução comercial.

Página 7
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o ISS: 2,00% -A Incidência de ISS foi calculada apenas para a

receita operacional. A receita advinda da solução comercial
por ser uma receita de aluguel, não tem incidência de 155.

o Imposto de renda:	 TI
ri	 •	 A AI{.-.,.r4a rnnoirlorrI foi de 9Ç0/ flrso i nase -r auit.iuu IO. n nhIuuLn

imposto será cobrado a partir do 7° ano, uma vez que do 1°

ao 61 ano o lucro acumulado é negativo.

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
o CSSL: Aliquota de 9%. O imposto será cobrado a partir do 7°

ano, uma vez que do 1 0 ao 60 ano o lucro acumulado é

negativo.

IPTU:
o Não foi considerada a cobrança de IPTU.

2.1.4. Moeda de Projeção

O modelo financeiro foi projetado em moeda constante (R$ real)

2.2
	

Receitas

As fontes de receita foram estipuladas tendo como base os dados históricos
do Centro Esportivo e os Benchmarks Nacionais e Internacionais de
equipamentos similares, compilados no Relatório de Viabilidade Técnica. A
partir destes dados foram compilados dois grupos principais de receitas, a
saber: As Receitas Operacionais e as Receitas da Solução Comercial.
Receitas Operacionais

2.2.1.1. Participação na Bilheteria — Jogos

No Modelo de Negócios de referência, os jogos e eventos esportivos serão
operados por terceiros (operadores) que irão remunerar o concessionário
com uma participação da receita bruta, conforme o tipo de jogo ou evento

esportivo.
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2.2.1.1.1. Jogo Especial

O jogo especial é realizado no Estádio Nacional e inclui jogos de futebol da
seleção brasileira, playoffs de campeonato nacionais, e torneios
internacionais. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo de Viabilidade
econômico Financeira detalham as demais premissas deste tipo de jogo.

• Participação do concessionário na receita por evento: 8,5%.

• Quantidade anual projetada de partidas: 1 jogo no primeiro ano,
crescendo e se estabilizando em 3 jogos a partir do 4 0 ano.

• Público médio pagante por partida: 38.142 torcedores.

A tabela abaixo ilustra a receita média de participação na bilheteria
esperada por jogo especial a cada ano:

Tabela 1 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Jogo Especial

Jogo Especial -

2.2.1.1.2. Jogo Normal

O jogo Normal é realizado no Estádio Nacional e inclui partidas do
Campeonato Brasileiro série A, Copa do Brasil, Primeira Liga,
Campeonatos Estaduais de fora do DF (Carioca, Mineiro, etc) e Finais do
Candangão. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo de Viabilidade
econômico Financeira detalham as demais premissas deste tipo de jogo.

• Participação do concessionário na receita por evento: 10,5%.
• Quantidade anual projetada de partidas: 14jogos no primeiro ano,

crescendo e se estabilizando em 19 jogos a partir do 50 ano.
• Público médio pagante por partida: 26.788 torcedores.

A tabela abaixo ilustra a receita média de participação na bilheteria
esperada por jogo normal a cada ano:

Página 9
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Tabela 2 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Jogo Normal

Iann flarn,nL

2.2.1.1.3. Jogos e Eventos Esportivos

Esta fonte de receitas operacionais engloba os jogos e eventos esportivos
realizados no Ginásio Nilson Nelson. Estes eventos só terão inicio após o
termino das obras de reforma e revitalização do Ginásio, detalhadas no
Estudo de Viabilidade Técnica. Os jogos e eventos no Nilson Nelson
englobam partidas de vôlei, basquete, handebol, artes marciais (MMA),
entre outros. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo de Viabilidade
econômico Financeira detalham as demais premissas deste tipo de

jogo/evento.

• Participação do concessionário na receita por evento: 10,5%.
• Quantidade anual projetada de partidas: 26 jogos a partir do 40

ano.
• Público médio pagante por partida: 6.667 torcedores no 4 0 ano,

crescendo e se estabilizando em 7.350 torcedores a partir do 6° ano.

A tabela abaixo ilustra a receita média de participação na bilheteria
esperada por jogo ou evento esportivo no Nilson Nelson a cada ano:

Tabela 3 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Jogos e Eventos
Esportivos no Nilson Nelson

Jogos e Eventos Esportivos
Nilson Nelson -

Moi	 1	 Ano2	 1	 Àno3	 1	 Ano4	 1	 Ano 	 1	 Ano 35

ingressos pan o

H

•1I
n
ti

9

0

4

o.

4.

Página 10



-	 -- --	 -	 109 Vara/SJDF

FI. 208

4 Dubois	 DF1400217
1&CO.

2.2.1.2. Participação na Bilheteria - Eventos

22.1.2.1. Evento Grande

Os eventos grandes são shows, concertos, festivais e outros eventos
similares de grande porte realizados utilizando toda a estrutura do Estádio
Nacional. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo de Viabilidade
Econômica detalham as demais premissas deste tipo de evento.

• Participação do concessionário na receita por evento: 10,5%.

• Quantidade anual projetada de eventos: 3 eventos no 1° ano,
crescendo e estabilizando em 4 eventos a partir do 2 1 ano.

• Público médio pagante por evento: 37.667 pessoas.

A tabela abaixo ilustra a receita média de participação na bilheteria
esperada por evento grande a cada ano:

Tabela 4 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Evento Grande

Evento Grande -

2.2.1.2.2. Evento Médio

Os eventos médios são shows, concertos, festivais, feiras, espetáculos e
outros eventos similares de médio porte realizados utilizando toda a
estrutura do Ginásio Nilson Nelson. Devido as obras previstas para o
Ginásio, conforme detalhado no estudo de viabilidade técnica, o modelo de
referência prevê que a utilização do Nilson Nelson se inicie a partir do 41
ano. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo de Viabilidade Econômica
detalham as demais premissas deste tipo de evento.

Página 11
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• Participação do concessionário na receita por evento: 10,5%.

• Quantidade anual projetada de eventos: 12 eventos.

• Público médio pagante por evento: 8.429 pessoas no 40 ano,

crescendo e se estabilizando em 9.293 pessoas a partir do 6° ano. 	 •

A tabela abaixo ilustra a receita média de participação na bilheteria

esperada por evento médio a cada ano:

Tabela 5 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Evento Médio
4

1

Evento Médio (Nilson
Nelson) -

Receito Baito Participação Ingresso
Médiade Público
licket Médio (Ingresso)
Receita Bilhetagem
Partidpaçao Concessionário Evento
Médio
Receita de ingressos para o

Anal	 Ano 	 Ano 	 Ano 	 Ano 	 Ano 35
4

	

C	 C	 (	 8.429	 9.29

-	 R$	 -	 R$	 81,60 R$	 81,60 R$	 81,60

	

-	 R$	 -	 R$	 -	 R$ 687.6,40 R$ 722.196,72 RS 758,306,56

0%	 0%	 10,5%	 10,5%	 10,5%

	

-	 R$	 -	 R$	 -	 R$	 72.219,67 RS	 75.830.66 R$	 79.622,19

-4

2.2.1.2.3. Evento - Outros

Estes eventos são realizados nas Arena Lounge do Estádio Nacional, e

demais áreas de eventos do Complexo, e englobam a realização de Festas,

shows, festivais, espetáculos, feiras, convenções e demais eventos

similares de pequeno porte. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo

de Viabilidade Econômica detalham as demais premissas deste tipo de

evento.

• Participação do concessionário na receita por evento: R$

18.626,73.
• Quantidade anual projetada de eventos: 50 eventos.

• Público médio pagante por evento: 3.162 pessoas.

A tabela abaixo ilustra a receita média de participação na bilheteria

esperada por outros eventos a cada ano:

Página 12
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Tabela 6 - Receita Esperada - Participação na Bilheteria Outros Eventos

Evento - Outros -

Receito Bruto Porildoacão lnarnsns
	 Anui	 Ano2	 Ano3	 Ano4	 AnoS	 1	 Ana 35

2.2.1.3. Participação Concessões alimentícias e não alimentícias

A operação de bares, restaurantes, cozinhas e lojas internas aos
equipamentos do complexo será realizada por terceiros, que deverão
remunerar o concessionário do estádio em um percentual de 15% sobre a
receita bruta auferida. Para o cálculo dessa receita, foi utilizado o público
médio em cada jogo ou evento, assim como o ticket médio gasto por
pessoa. Esta fonte não inclui as receitas de catering do camarote, que é
oferecido pela concessionária. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo
de Viabilidade Econômica detalham as demais premissas desta fonte. A
receita média de participação da concessionária obtida por evento é
detalhada abaixo:

Tabela 7 - Receita Participação Concessões - Jogos Especiais
Receito Participação Concessões
Alimentícias e Não Aiimentícias(Jogo 	 Ano 1	 Ano 2	 Ano 3	 Ano 4	 Anos	 Ano 35

Ali me ntidas e Não Alimentícias)

Receita Concessões Alimentícias e
Não Alimentícias
Percentual de Concessões
Alimentícias e Não Alimentícias pf

7q 4n4 ? •rïC

Tabela 8 - Receita Participação Concessões - Jogos Normais
Receita Porticip ação Concessões

—1Aiirnentíc!ase Não Alimentkías(Jogo 	 Ano 	 Ano?	 Ano3	 Ano4	 Anos

Receita Concessões Alimentícias e
Não Alimentidas

Não Alimentícias p1

paçád Concessões -

PC

Ano 35
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Tabela 9 - Receita Participação Concessões - Jogos e Eventos Esportivos 	 O

no Nilson Nelson

Receito Participação Concessões	 [
- -	 1
	 Ano 1	 Ano 	 Ano 	 An04	 Anos	 Ano 35

12,83 R$12,83

89.814,49 R$ 94.305,22
(

15%	 15%
4

13,472,17 R$	 14.145,78
1

Tabela lO - Receita Participação Concessões - Eventos Grandes

Receita PacIpação Concessões
í4hmenti rios e Não Alimentícias -	 no i	 Ano 2	 Ano 3	 Ano 4	 AnoS	 Ano 35

Evento Grande

e Não
e

rcentual de Concessões
mentirias e Não Alimentícias p/

-	 --	 •.	 - :: R$	 i1.83C

Receita Concessões AlImenticias e
Não Alimentícias
Percentual de Concessões
Alimenticias e Não Alimentícias p/

Receita participação Concessões 	 . .	 -.	 -
Mii ,entidis&N&Alin1eflticlàS	 R$- -841127,59 R$ 	 R$ :g4,127,5	 R$ -.84:127,59 R$	 84.12,

Tabela 11 - Receita Participação Concessões - Eventos Médios

Receita PartIcIpação Concessões
AIin,endclase Não Alimentícios - 	 Ano i	 Ano 2	 Ano 3	 Ano4	 Anos

Evento Médio
[ficket Médio (Concessões
Ali menticias e Não Alimentícias) 	 R$	 -	 p.$	 -	 R$	 :	 R$	 12,83 R$	 1

Receita Concessões Alimentícias e

e Não Alimentícias p1

R$menodas -	 lo -	 - 1	 .	 -

Não foi considerada a participação do concessionário nas receitas de
concessão alimentícia e não alimentícia neste tipo de evento.

2.2.1.4. Estacionamento

A exploração do estacionamento será realizada pelo próprio
concessionário, ficando este integralmente com as receitas obtidas com
este serviço. A proporção do uso do estacionamento foi calculada com base
nas pesquisas de perfil realizadas. O preço cobrado é fixo por evento e foi
estipulado com base em benchmark nacional realizado em equipamentos

Página 14
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similares. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo de Viabilidade
Econômica detalham as demais premissas desta fonte. A receita média
esperada de estacionamento por tipo de evento é detalhada abaixo:

Tabela 12 - Receita Exploração Estacionamento - Jogos Especiais

Receito Brita Estacionamento (Jogo
Especial) Anol	 Ano 	 Ano 	 Ano4	 Ano 	 Ano 35

Proporção de Uso do estacionamento 	 1116	 1116	 1116	 1/16	 1/16
Quantidade de Carros	 2.394	 2.384	 2.384	 2.384	 2.384	 2
Preço do estacionamento	 AS	 30,00 AS	 30,00 AS	 30,00 AS	 30,00 R$	 30,00 R$	 3
Receifa'Estadohamênto?	 ..	 AS -71.51625 AS .fl-7E516.25 -AS 	 71.516,25 R$'L 71.516;25i5. ''71:s16,25' AS ...-71.52

Tabela 13 - Receita Exploração Estacionamento - Jogos Normais

Receita Bruto Estacionamento (Jogo 	 Ano 1	 Ano 2	 Ano 3	 Ano 4	 Ano 5	 Ano 35Normal)

Proporção de Uso do estacionamento	 1116	 1116	 1/16	 1116	 1/1E
Quanudade de Carros 	 1.674	 1.674	 1.674	 1.674	 1.574	 1
Preço do estacionamento	 RS	 25,00 AS	 25,00 AS	 25,00 AS	 25,00 AS	 25,00 AS	 2
AeceitaEstacionartiento 	 -	 AS	 41,850;00 AS .41:850,00 AS :41:850,00 AS	 41:850,00 AS	 41,850,00 AS	 41.85

Tabela 14 - Receita Exploração Estacionamento - jogos e Eventos
Esportivos no Nilson Nelson

Receita Bruto Estacionomento . Jogo,	 Anol	 Ano2	 Ano3	 Ano4	 Anos	 Ano35
e Eventos Esportivo, Nilson Nelson

Proporção de Uso do estacionamento 	 O	 O	 n	 ,iw	 11w

Quantide	 Crros	 :	
- j 	jPreço do 

ad
est 

de
acionaame	

416	 437	 459
nto	 AS	 -	 AS	 - J AS	 -	 AS	 25.00 AS	 25,00 AS	 25J

itaEstaclonarintõy.':.:5,' ' ;' AS ..:ëS.'':.'-....-. JAS.-.-:-s'- io:400;w AS	 io:92s;00 R$-11.475,I

Tabela 15- Receita Exploração Estacionamento - Eventos Grandes

Receita Bruta Estacionamento
Evento Grande	 Ano 	 Ano 	 Ano 	 Ano 	 Anos	 Ano3S

Proporção  de Uso do estacionamento	 i/if	 1116	 111r	 1116	 1/16	 1/16
Quantidade de Carros	 2.732	 2.732	 2.732	 2.732	 2.732	 2.732
Preço do estaci onamento 	 AS	 30,00 AS	 30,00 AS	 30,00 A$	 30,00 AS	 30,00 AS	 30,00
AecitaEstabonatfle'nto.....	 AS - 81.960,00 Ã$ ?81980,00 $ :819,00 AS	 si.geõoo R$ t 81.96O,00 AS' "ai.9E0,00

Tabela 16- Receita Exploração Estacionamento - Eventos Normais

Receita Bruto Estacionamento.
Evento Médio	 Ano 1	 Ano 	 Ano 	 Ano 	 Anos	 Ano 35

Proporção de Uso do estacionamento 	 o	 o	 o	 i/ir	 1116	 1116
Quantidade de Carros	 -	 -	 ,	 5261	 553	 580
Preço do estacionamento	 AS	 -	 AS	 -	 AS	 AS	 30.00 AS	 30,00 R5	 30,00
Réceita Estacionamento	 - ..	 RS	 -._ - PC;: ,ç,nrn .oc- lcconrr, p

	

ADubois	 DF1400217
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Tabela 17 - Receita Exploração Estacionamento - Outros Eventos 	
ri

	

Receito Bn,ta Estacionamento Evento 	 Ano 	 1	 Ano 	 1	 Ano 	 1	 Ano 
	 Anos	 Ano 35	 1

- Outros

de Uso do E
	 1/li	 1/16

	 li

e de Carros
	 197

	 197
	 197	 197

25,03 R$	 25,03
4.925,03 RS -	 4.925,03

4.

	2.2.1.5. Serviço de Aluguel de Quadras 	 4

As receitas desta fonte provem do aluguel de 13 quadras de tênis que serão
construídas e/ou reformadas no Complexo. O preço do aluguel foi estimado
em R$ 50 a hora a uma média de 28,5 horas de aluguel por semana.

Tabela 18- Receita Aluguel de Quadras

de
	

l	 Ano 1.	 1	 Ano?	 1	 Ano 	 1	 Ano4	 1	 Ano 	 1	 Ano 35

e

2.2.1.6. Camarote

As receitas de Camarote são advindas da comercialização do espaço,
preferencialmente via contratos anuais, explorados exclusivamente pelo
próprio concessionário. O serviço de catering do camarote é oferecido pelo
concessionário e já está incluso no valor dos camarotes. O Estudo de

	

Viabilidade Técnica e o Estudo de Viabilidade Econômica detalham as 	 II,

demais premissas desta fonte.
Para a composição dessa receita, foram considerados os três tipos de
camarote do estádio, os camarotes de 50m 2 (18 pessoas) 1 os camarotes

de 58m2 (21 pessoas) e os camarotes de 90m 2 (30 pessoas). A bruta receita

total estimada desta fonte detalhada abaixo:

E
4
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Tabela 19 - Receita Camarote

2.2.1.7. Visitação

A Visitação do Complexo é um serviço explorado exclusivamente pelo
concessionário que recebe toda a receita bruta arrecadada. Os dias e
horários de visita serão estipulados respeitando a agenda de eventos dos
equipamentos. O Estudo de Viabilidade Técnica e o Estudo de Viabilidade
Econômica detalham as demais premissas desta fonte de receita.

Tabela 20 - Receita Visitação

Receita Bruto

2.2.1.8. Naming Rights

A receita de Naming Rights foi estimada com base em contratos similares
realizados em outras arenas nacionais. O porte, localização e a agenda de
eventos prevista para o complexo possibilitam acreditar que esses valores
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seriam semelhantessemelhantes para o Estádio Nacional. Não foram estimados
contratos de Naming Rights para os demais aparelhos.

o
A comercialização do Naming Rights está prevista para ocorrer após o 5°
ano de operação do Complexo, uma vez que a partir deste momento a
operação atingiria o grau de maturidade necessário para a realização deste
tipo de contrato. O valor anual previsto é de R$ 8 milhões, em um contrato
válido até o termino da operação no ano 35. O Estudo de Viabilidade
Técnica e o Estudo de Viabilidade Econômica detalham as demais
premissas desta fonte de receita.

Tabela 21 - Receita Naming Rights

2Ano3	 iAno4	 AnoS
	

35

2.2.2. Resumo da Receita Bruta Operacional

A tabela abaixo representa a receita anual esperada de cada uma das

fontes operacionais.

Tabela 22 - Resumo - Receita Bruta Operacional

2.2.3. Receita Bruta - Solução Comercial

A solução comercial é descrita em detalhes no Estudo de Viabilidade
Econômica. Essa receita advém principalmente do aluguel de espaços e

1
	 da operação do serviço de estacionamento em um centro de lazer e

Página 18



--	 -	 10!Vara/SJDF

FI.216

Dubous DF1400217A 
1 & Co.

entretenimento a ser construído no complexo. A operação desse centro tem
início previsto a partir do 40 ano de concessão.

2.2.3.1. Aluguel

As receitas de aluguel levam em consideração uma área bruta locável de
55.300m2. Do 40 ao 60 ano é considerada uma ocupação parcial crescente
do centro. A receita integral desta fonte se dá a partir do 7 0 ano de
concessão.

Tabela 23 - Receita Aluguel - Solução Comercial

	Loja Satélite	 85	 1 8.000	 1	 8.160.000fl[j	 TT	 57T 6.000 1- 3.600T0Ancora
emia	 9.180.000

Cinema	 40	 7.500	 3.600.000
E Casa f6t&b	 ____ 1.206	 720

	

Restaurante	 60 -	 3.00Õ [	 2.160.000
Clinicas	 60 --[ 9.000 E	 6ÃÕTõÕC

r Teatro i:Õ	 iTõõóff	 4j60.000
rá Alimentação 	 120	 - T	 1i4dãb -

ubtotal	 55.300

2.2.3.2. Estacionamento

O serviço de estacionamento da solução comercial é realizado em 1.200
vagas específicas, segregadas das demais áreas de estacionamento do
complexo. Do 41 ao 6° ano é considerada uma ocupação parcial crescente
do centro. A receita integral desta fonte se dá a partir do 7 0 ano de
concessão.

Tabela 24- Receita Estacionamento - Solução Comercia

Número de

Valor Hora
Média_Horas
Valor Diário
Receita Anual Total

2,0
R$ 4,80

II..,
R$ 17.280,001

R$ 6.307.20000
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2.3. Despesas
	 .9

.9
2.3.1. Custos Jogos e Eventos	 .1

44
Os custos de jogos e eventos refletem apenas as despesas e custos
incorridos com a operação do estacionamento e operação dos camarotes,
uma vez que o modelo prevê que a operação e os gastos decorrentes desta
estão exclusivamente a cargo do operador do evento (terceiro). As
premissas dessas despesas estão detalhadas nos Estudos de Viabilidade
Técnica e Viabilidade Econômico-Financeira do Complexo.

Tabela 25— Custo Estacionamento - Jogos Especiais

	

li

2.3.1.1. Estacionamento:

Considera o custo diário dos funcionários que irão operar esses serviços e
os custos gerais de operação, como manutenção, despesas de operação e
seguros. Esses custos e despesas foram orçados por tipo e quantidade de
eventos, e são variáveis conforme o público usuário do serviço. As tabelas

abaixo detalham os custos por evento realizado.

Innn Çcnorinl

9
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Tabela 26— Custo Estacionamento - Jogos Normais

Jogo Normal -

Tabela 27— Custo Estacionamento -jogos e Eventos Esportivos no Ni/sor,
Nelson

Jogos e Eventos Esportivos
Nilson Nelson -

Tabela 28 - Custo Estacionamento - Evento Grande

Evento Grande -

Tabela 29 - Custo Estacionamento - Evento Médio

Evento Médio (Nilson Nelson)
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Tabela 30— Custo Estacionamento - Outros Eventos

Evento - Outros -
Custos Estacionamento	 Anal
Número de Funcionários para
Estacionamento por evento
Custo por Funcionário
Custo defuncionários da estacionamento
por evento	 RS
Custo Gerais da Estacionamento -
Manutenção, operação e seguro (10% da
receita de Est.)	 R$
Total Cutas estacionamentos	 T

2.3.1.2. Camarote:

Os custos de manutenção e operação dos camarotes consideram os custos
incorridos pelo concessionário na prestação do serviço de catering do

camarote.

Tabela 31 - Custo Catering Camarote

Camarote

2.3.2. Outros Custos Operacionais

Os demais custos de operacionais consideram todos os custos incorridos
na manutenção e na operação do complexo não relacionados diretamente
com a realização dos jogos e eventos. Esses custos foram derivados do
histórico de manutenção e operação do estádio, assim como as melhores
práticas observadas em outros estádios. As demais premissas de custos
são detalhadas nos Estudos de Viabilidade Técnica e Viabilidade

Econômico Financeira do Complexo.

2.3.2.1. Segurança Patrimonial

Os valores gastos com segurança patrimonial consideram postos de
vigilância diurna desarmada, vigilância noturno desarmado e diurno
motorizado. Os tipos de postos e seus respectivos valores consideram as
informações e contratos disponibilizados pela Terracap.

NI
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2.3.2.2. Brigadistas

A quantidade de brigadistas foi estimada com base nos números atuais do
Complexo. Os salários foram estimados considerando os custos trabalhista
e a média salarial da categoria.

2.3.2.3. Automação

Os custos de TI e Automação foram baseados no custo de profissionais
técnicos de TI, considerando o salário médio da categoria e custos
trabalhistas.

2.3.2.4. Limpeza e Conservação

Os custos de Limpeza e Conservação consideram as categorias de
serventes jornada 12x36, serventes jornada 44h e encarregada jornada
44h. A quantidade de funcionários e seus respectivos custos foram
estimados com base nas informações e contratos obtidos com a Terracap.
Até o 31 ano optou-se por manter o número de funcionários, sendo que a
partir do 41 ano há um aumento no número neste número.

2.3.2.5. Manutenção

Para o custo de manutenção, foram considerados os salários e custos
trabalhistas dos funcionários envolvidos nesta atividade (eletricistas,
técnicos de refrigeração, bombeiros hidráulicos, pedreiros e auxiliares). O
número de funcionários foi estimado com base nas informações fornecidas
pela Terracap.

2.3.2.6. Visitação

Os custos de visitação são baseados nos salários médios e custos
trabalhistas dos guias de turismo contratados para a realização do serviço.
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2.3.2.7. Energia Elétrica

Os custos de energia elétrica são baseados nos valores disponibilizados

pela Terracap.

2.3.2.8. Água e Esgoto

Os custos de água e esgoto são baseados nos valores disponibilizados

pela Terracap.

2.3.2.9. Manutenção do Gramado

Os custos de manutenção do gramado do Estádio Nacional foram
estimados com base no contrato vigente disponibilizado pela Terracap,

considerando um desconto de 15% neste valor.

2.3.2.10. Manutenção de Escadas Rolantes e Elevadores

Os custos de manutenção de escadas rolante e elevadores do Estádio
Nacional foram estimados com base no contrato vigente disponibilizado
pela Terracap, considerando um desconto de 15% neste valor.

2.3.2.11. Manutenção das Quadras

Os custos de manutenção das quadras foram estimados proporcionais as
receitas obtidas com a operação deste serviço.

2.3.2.12. Material e Despesas Gerais

O custo de materiais e demais custos gerais foi estimado em 1% da receita
bruta, conforme benchmark com o Estádio Mineirão.

2.3.2.13. Resumo Custos Operacionais

A tabela abaixo resumo os custos operacionais anuais do Centro Esportivo.
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Tabela 32 - Resumo Custos Operacionais Diversos

2.3.3. Despesas Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas consideram todos as despesas
incorridas na administração e gestão do complexo, além dos gastos não
operacionais. Estas despesas foram estimadas de acordo com os valores
repassados pela Terracap e com base nas melhores práticas de mercado.
As demais premissas de custos são detalhadas nos Estudos de Viabilidade
Técnica e Viabilidade Econômico-Financeira do Complexo.

2.3.3.1. Despesa de Pessoal Administrativo

O custo com pessoal administrativo considera os gastos estimados com
salários e custos trabalhistas da equipe de gestão do Complexo, incluindo
diretor, gerentes e analistas.

2.3.3.2. Manutenção das Piscinas

O custo de manutenção e operação das piscinas foi estimado com base
nos valores repassados pela Terracap.

2.3.3.3. Seguros

Para o cálculo estimado de despesa com seguros foi utilizado o valor gasto
pelo administrador do Estádio Maracanã no Ano de 2015, uma vez que os
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valores segurados são mais próximos da realidade do Estádio Mané
Garrincha. O seguro do Maracanã conta com as seguintes coberturas:

o
• Risco Operacional - R$ 2.159.600.000,00	 O

• Responsabilidade Civil - R$ 50.000.000,00
• Garantia de Prestação de serviço - R$ 68.033.000,00
• D&O (Responsabilidade civil dos gestores) - R$ 50.000.000,00

2.3.3.4. Marketing e Promoção

Os custos de Marketing e Promoção foram estimados com base em
percentual da receita operacional. Esses custos serão proporcionalmente
mais altos nos primeiros anos, devido a necessidade de promoção do
complexo e suas oportunidades de negócio, atração de eventos esportivos
e não-esportivos, venda de camarotes, entre outros. O primeiro ano
considera um percentual de gastos equivalentes a 5% da receita,
decrescendo e se estabilizando no 4 0 ano em 1% da receita operacional.

2.3.3.5. Resumo das Despesas Gerais e Administrativas

A tabela abaixo resume as despesas gerais e administrativas anuais do

Centro Esportivo de Brasília.

Tabela 33 - Despesas Gerais e Administrativas

ftbt4t.õflS j 	 j.i3St0Çt5	 96744k*24Wi .Ki.6S;27l

2.3.4. Despesas Pré-Operacionais

As despesas pré-operacionais consideram todos as despesas necessárias

para o início da operação pelo concessionário.
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2.3.4.1. Estudo de Viabilidade Econômica.

Esta despesa é referente ao pagamento a empresa responsável pela
elaboração do estudo de viabilidade para a concessão do Centro Esportivo
de Brasília, conforme o Edital de PMI 01/2016 TERRACAP.

2.3.4.2. Operação Assistida

Essa despesa é referente à operação assistida do complexo por 6 meses,
antes do inicio do prazo de concessão, os custos para essa operação
assistida foram estimados em 50% do valor total das despesas gerais e
administrativas.

2.3.4.3. Resumo Despesas Pré-Operacionais

A tabela abaixo resume as despesas pré-operacionais do Centro Esportivo
de Brasília.

Tabela 34 - Resumo das Despesas Pré-Operacionais

Anal
sa com Estudo de
idade Técnica e

Assistida (6 Meses) 1 RS	 2.121.418.22

2.4.	 Investimentos

Os orçamentos com as estimativas de valores de investimento estão
detalhados no Estudo de Viabilidade Técnica. Esses valores representam
apenas uma estimativa dos gastos necessários para a reforma dos
equipamentos existentes e construção de novos equipamentos, baseado
em números de mercado e orçamentos de engenharia. Os projetos básicos
e executivos, assim como as obras que serão realizadas, devem ser
elaborados pelo concessionário do Complexo, de acordo com seu plano de
negócios.
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. Ginásio Nilson Nelson:

	

	 1)
n

o A estimativa de investimento do Ginásio Nilson Nelson
considera as reformas necessárias para a operação do
Ginásio em um nível adequado de serviços, e em
conformidade com as legislações vigentes. O custo estimado
é de R$37.107.20500.

Paisagismo: 	 t

o A estimativa de investimento no paisagismo considera o valor
previsto para a "Requalificação de Espaços Urbanos -
Entorno do Estádio Nacional", de acordo com o orçamento do
Edital de Pré-Qualificação 00112013 da Novacap. O custo 	 e

estimado corrigido é de R$ 32.992.245.
o Complexo Claudio Coutinho:

o O investimento previsto para a demolição da estrutura atual e
construção de um novo ginásio nos padrões dos Centros de
Iniciação Esportivas do Ministério do Esporte (modelo II). O
custo estimado é de R$ 5.524.889.

o Quadras de Tênis:
o O investimento previsto considera a construção de 13

quadras de tênis (saibro) e toda a estrutura mínima 	
'1

necessária. O custo estimado é de R$ 593.866,00.
2

o Solução Comercial:
o O valor do investimento na construção da Solução Comercial

foi estimado em R$ 199.990908, considerando uma área
1 total construída de 84.310 m 2, com ABL de 55.300m 2, de

acordo com a tabela abaixo. Esses custos foram derivados
com base em projetos similares no Brasil.

Tabela 35 - Custo de Construção da Solução Comercia!

Loja Satélite 	 • 2.372	 12.000	 28.465.O0

M
	 Loja Ancora	 2.372	 6.000	 9.000	 21.348.810

Academia	 2.372	 9.000	 13.500	 32.023.215
1
	

Cinema	 2.372	 7.500	 11.250	 26.686.013
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2.372	 3.000	 4.500	 10.674.405
2372 	 9.000	 11706	 27753453
2.372	 8.000	 13.000	 30.837.170
27372	 3.600	 7 200	 ;.I7.079.0!48-
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Casa Noturna
Restaurante
Clid
Teatro

• Estádio Nacional:

o A estimativa de investimento no Estádio Nacional é baseada
em reformas pontuais na estrutura e acabamentos do
equipamento. O custo é de R$1.029.087

• Outros:

o Foi considerado um reinvesfimento anual de 3% da receita
operacional do complexo.

Página 29



- to' Vara/SJDF

FI.227

À Dubois
	 DF1400217

' & Co.	 fl
2.5.	 ORE

Tabela 36 - Demonstrativo de Resultados

Anal	 Ano 	 Ano 	 Ano 	 AnoS	 Ano35

83 MII
Receita Bruta	 8$ 14.612966	 8522.1 1435	 8329.528.558	 8554.654.543	 8579,754.967	 8594.952.579

Receias Operacionais	 85 14.612.966 	 RS 2-1 .112.435	 8529.528.558	 P534578063	 8544.621.127	 8344.761379

Receia Bnera - So!uçâo Comercia! 	 RS O	 8$ O	 850	 8520.076.480	 8335.133.840	 8350.191.200

lnwosio Sobre Receita 	 (-85 8.643.959) 	 (-852.487.649) 	 (-853.321.963)	 (-835.747.106)	 (-P58269757)	 (-P59678341)

Receita Uqailí 	 RS 12.969.007	 83 89.624.786	 8326.206.595	 8548.907.136	 8371.485.210	 8385.274.238

Custo Operacional 	 (-P510626373) (-83 13.334.858) (-85 14.553.972) (-85 87.700382) (-8$ 18.113.964) 	 (-8$ 18.117.769)

Custa de Jogas e Evento' 	 (-85939.622)	 (-8$ .456.599)	 (-852.181.471)	 (-852.482.405)	 (-852.658.719)	 (.852.661.121)

Custos D)versas	 (-1t59686752) (-85 11.878.258) (-P5 12.372.501) (.8315.218.177) (-83 15.455145) (.1k$ 15.456.647)

Lucro Bruto	 RS 2342.634	 836.289329 8311.652.623 R531.206854	 RS 53.371.246 8567356.469

Despesas	 (-85 82.356.230)	 (-837.279.86!)	 (-857.065.469)	 (-857.391.168)	 (-857.692.459)	 (-8(5 82.696.667)

(-) Despesas Cccvi, eAdminist,'ati.as	 (-85 7. 186:203)	 (-857.279.861)	 (-85 7.065.469)	 (-8$ 7391.168)	 (-857.691459) 	 (-85 7.696.6671

(.) Despesas Pré Operacionais	 (-85 5.170.022) 	 830	 850	 P50	 8(50	 830

(-) Contrapartida para a Terracap 	 8(30	 830	 850	 P50	 850	 (-8(35.000.000)

EB flDA	 (-R5 10.013.596)	 (143989.932)	 854.587.155	 8523.815.687	 R5 45.678.786	 8554.459.802

Depreciação eAimrtimç5o 	 (-85629.461) 	 (-854.106.483)	 (-859.578.779) (-8513.178.220) (-854238.390) 	 (-853.342.750)

EBF	 (-R510.643.057) (-RS 5.096.415) &R 5 4. 3991.624) R5 10.636.466 lis 31.440.397 RS 51. 117.

(-) Resultado Financeira	 (-85964,424)	 (-856.379379) (-8$ 14,784.716) (-83 19,594.581) (-8$ 89.236.768) 	 8553.714

EBT	 (-R511.607.481) (-lis i1.475.994) (-11$ 19.776.341) (-R58.958.115) R$ 12.203.629 	 RS 51.770.765

Inl3osto de renda e ConIiibuiço social 	 liS O	 RS O	 RS O	 RS 	 lis O (-83 17.398.060)

Lucro liguidodoesercíclo	 (45 11.607.481) (-lis 11.475.994) (-R519.776.341) (-RS8.958.115) lis 12.203.629	 R5 33.772.705

2.6.	 Fluxo de Caixa

Tabela 37- Fluxo de Caixa

	Ano 1	 Ano 2	 Ano 3	 Ano 4	 Aso 5	 A..35

143 Mil
Atividades Operaeionab
(+l-)Rcsutlado do E,,rcicio	 (-8511.607.481) 	 (-85 11.475.994) 	 (-85 19.776.341) 	 (-838.958.115)	 85 12.203.6219	 8533.772.705

('4-)Depreciaçâo e AnorliraçIo 	 83629.461	 854.106.483	 «59.578.779	 8$ 13.179.220	 8384.233.390	 833.342.750

(+1-) Variaçlo de Capital de	 (-8521.945)	 (-8$ 275.404)	 (-83 345.935)	 8535,339	 (.85379.323)	 R30
Oiro
(+)CbriirnpariidnPPP	 850	 850	 8(50	 P50	 850	 830

Atividades dc Invesiisrnio
(-)InvesiiutnIos	 (-8525.178.454) 	 (-85 113.902.417) (-83104.989.425) 	 (-R5 39.0282-13)	 (-833.338543) t-1t33.342,7501

Atividades de finaacinusrnto
('-)Capiaçla	 83 16.365.995	 8$ 74,036.571 	 RS 68.24-3.12h	 8325,368,345	 830	 8(50

(+) Quitaçlo	 8(30	 8(30	 (-852.045.749) 	 (-8(3 11,300.321) (-83 19.830.712) 	 (-830)

Fluxo de Caixa U4paitbeb
Projeto	 (41$19.812.424) (-R$ 47.510.761) (4t549335 548) (-8520.703.704)	 R52.893.441 8531772.705
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2.7.	 Balanço da SPE

Tabela 38- Balanço
Ano 8	 Ano!

Aliso (em ES)
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AnoS	 Anal	 AnoS	 Aoo35

AlivoC7r.Ianre	 95901.133	 ES 1363.600	 115 .820928	 1132.132384	 1132.751.636 	 1152360285

CaLeApIkaçôea	 115 292.259	 115442.249	 11$ 590.578	 115698.568	 R5892.423	 115895.228

Cosias a receber	 R5608.874	 115921351	 1158230357	 115 8.440.753 	 RS 1259214	 951.865.057

Alho Pemossenle 	 9524.548.993	 ES 134.344.927	 ES 229.755.573 	 ES 255404.573	 115244.704.729	 11533.427.504
Ismbi&ado Liquido	 11524345.993	 11.3 34344.927	 113229.755.573	 ES 255.604.575	 113244.704.729	 11333.427.504
Iasasgkcl	 1140	 1150	 1150	 RSO	 1150	 1150

	

AL	 11$ QSÀso;12s	 11$	 114	 p4

Pan 'o (em 113)

Passivo Circutsnie	 115879.187	 1131.066251	 115 (.177.640	 113 1324.415 	 951.764.414	 ES 8.881.130
Cosias a pagar	 115742.191	 115858.947	 113900,810	 ES 1,015.490	 1151.075.268	 ES 1,075401

lswOstos a l'a8ar	 115 136.997	 83207304	 113276440	 115478.926	 115689.846	 115506,52$

E'S g iveIa1oagopran	 ES 86.361995	 R390.422,567	 ES 1 56.599947	 115170,667,967	 115850.837.256	 (.11508
Fissascíamesto	 11586365.995	 11390.422.567	 ES 856.599.943	 113870.667.967	 ES MM7256	 (.830)

Passissnio Líquido	 1158.204.943 	 11544.239.710	 11573398,987	 11585,544.507	 11594254.695	 11531.305.660
('ap isalsocíal	 11389.882.424	 11567.323.868	 115886.658133	 ES 137.W437	 ES 37362.437	 11533.427.504
Açõesemlesouraria	 1130	 1150	 RS0	 1150	 8450
Lucros Acunanlados	 (.11511.607.451) 	 (.8323.063.475) 	 í'R342.859.5161 	 (-K55I.817930)	 (.RS 42.S07.742) 	 115878.355

	

2.8.	 Taxa de retorno

A taxa interna de retorno deste projeto é de 12,01%.

	

2.9.	 Valor presente Líquido do Negócio

Para o cálculo do valor presente líquido foi utilizado um intervalo de taxas
de desconto descritas na tabela abaixo.

Tabela 39 - VPL Estimado do Negócio

R$7.920.634,8-6
R$53.289.$81,43
R$3i;5Jl0.0054
R$14.318.637,91

R$124.219,11
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2.10. Fontes de Financiamento

Tabela 40 - Fontes de Financiamento
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e

Fonte	 Banco Privado

Tipo de Amortização	 PMT	 :

—^ãrtici ação no investimento total 	 65% 1
Taxa Efetiva a.a. 	 12%

Prazo (anos)	 10

Carência (anos)

!1

•1

11
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3. lmpairment

3.1.	 Introdução

O objetivo do teste de impairment é averiguar o valor recuperável de um
ativo, assegurando que este não esteja registrado contabilmente por um
valor superior àquele passível de ser recuperado no tempo por uso ou por
sua venda. Caso o ativo esteja registrado a um valor não recuperável, faz-
se necessário que a entidade reconheça imediatamente a desvalorização
por meio da constituição de provisão para perdas, conforme descrito no
Pronunciamento Técnico CPC 01.

O Pronunciamento define como valor recuperável o maior valor entre o
preço liquido de venda do ativa e seu valor de uso. Os cálculos destes
valores para o Estádio Nacional Mané Garrincha são detalhados a seguir,
sendo estas estimativas parte integrante dos relatórios entregues no âmbito
da PMI 0112016.

3.2.	 Cálculo do Valor de Venda

A CPC 01 define o cálculo do Valor de Venda da seguinte maneira:

'A melhor evidência do preço liquido de venda de ativos é obtida a partir de um
contrato de venda formalizado. Caso não exista contrato formal, o preço poderá ser obtido
a partir do valor de negociação em um mercado ativo, menos as despesas necessárias de

venda. Se essas fontes também não estiverem disponíveis, o preço deve ser baseado na

melhor informação disponível para refletir o valor que uma entidade possa obter, na data
do balanço, para a alienação do ativo em negociação com parte conhecedora, interessada
e independente, sem que corresponda a uma transação compulsória ou decorrente de um
processo de liquidação, após deduzir as despesas da baixa. Ao determinar esse valor, a

entidade pode considerar o resultado de transações recentes para ativos semelhantes,
dentro do mesmo setor em que opera.

As peculiaridades arquitetônicas, operacionais e geográficas do Estádio
Nacional Mané Garrincha o tornam um ativo único e pouco comparável.
Ademais, ainda que fosse possível a comparação, não há registro de
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contrato de venda ou cotação de mercado de aparelho similar em território

nacional na última década.

3.3.	 Cálculo do Valor de Uso

A CPC 01 define o cálculo do valor de uso da seguinte maneira:

"O valor em uso de ativos será estimado com base nos fluxos de caixa futuros derivados

do uso contínuo dos ativos relacionados, utilizando-se uma taxa de desconto para trazer

esses fluxos de caixa a valor presente.

Foi utilizado o fluxo de caixa projetado da operação do Estádio Nacional,
de acordo com o Projeto de Negócio da PM[ 0112016 e assumindo as
melhores práticas de mercado, desconsiderando as receitas e custos
provenientes dos outros equipamentos do Complexo. O CPC 01 também
define que a estimativa do fluxo de caixa futuro deve considerar o estado 	 :1
atual do bem, desconsiderando investimentos em melhorias. As receitas e
despesas de atividades financeiras e impostos sobre a renda também
devem ser desconsiderados da projeção. Foi utilizado uma projeção de 35
anos, conforme o Projeto de Negócio, e o fluxo de caixa do ano 35 foi
perpetuado até o ano 96, vida útil do equipamento estimada pela
TERRACAP (100 anos —2013 a 2112).

Desta forma, a estimativa se baseia nos valores projetados com base nos
Estudos de Viabilidade Técnica e Econômico Financeira do Centro
Esportivo de Brasília, reproduzidos no Projeto de Negócio, respeitando as
premissas do CPC 01, e com algumas alterações para isolar as receitas,
custos e investimentos do Estádio Nacional. As modificações estão

descritas a seguir:

• Receitas:
o Participação Bilheteria Jogos: Foram consideradas apenas as

receitas de participação na bilheteria de jogos especiais e
jogos normais. Não foram consideradas as receitas do Nilson

Nelson.
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o Participação Bilheteria Eventos: Foram consideradas apenas
as receitas de participação na bilheteria de eventos grandes
e outros eventos. Não foram consideradas as receitas do
Nilson Nelson.

• Participação concessões alimentícias e não alimentícias:
foram consideradas a participação nas receitas de concessão
apenas nos jogos e evento descritos acima.

• Estacionamento: foram consideradas apenas as receitas de
estacionamento nos eventos descritos nos itens anteriores.

• Camarotes: Foram consideradas as receitas integrais desta
fonte.

• Naming Rights: Foram consideradas as receitas integrais
desta fonte.

• Visitação: Foram consideradas as receitas integrais desta
fonte.

• Solução Comercial: Não foram consideradas as receitas da
solução comercial.

• Custos:

• Custos Estacionamento Jogos: Foram considerados apenas
os custos de estacionamento dos jogos especiais e Jogos
normais. Não foram consideradas os custos do Nilson Nelson.

• Custos Estacionamento Eventos: Foram considerados
apenas os custos de eventos grandes e outros eventos. Não
foram consideradas os custos do Nilson Nelson.

• Custos camarotes: Foi considerado o custo integral dos
camarotes.

o Segurança Patrimonial: foi considerado 80% dos custos de
segurança Patrimonial do Complexo.

• Brigadista: foi considerado 80% dos custos de brigadistas do
Complexo.

• Automação e TI: Foi considerado 80% dos custos de
automação e TI do Complexo.

• Limpeza e Conservação: Foi considerado 80% dos custos de
limpeza e conservação do Complexo.
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• Manutenção: Foi considerado 60% do custo de manutenção

do Complexo.

	

	
ti
-fl

• Visitação: Foi considerado o custo integral do serviço de

visitação.
• Energia Elétrica: Foi considerado apenas os custos de

energia elétrica do Estádio Nacional.
• Água e Esgoto: Foi considerado apenas os custos de água e

esgoto do Estádio Nacional.
• Manutenção do Gramado: foi considerado o custo integral de

manutenção do gramado.
• Manutenção de Escadas Rolante e Elevadores: foi

considerado o custo integral de manutenção de escadas
rolante e elevadores.

• Material e Despesas Gerais: Estes custos foram rateados
anualmente de forma proporcional a receita operacional do

estádio.

• Despesas:
• Despesas de Pessoal (administrativo): Foi considerado 80%

da despesa de pessoal administrativo do Complexo.
• Seguros: Foi considerado 90% da despesa de seguros do

Complexo.
o Marketing e Promoção: Estes custos foram rateados

anualmente de forma proporcional as despesas operacionais

do estádio.
o Outras despesas: Estas despesas são proporcionais a receita

operacional do Estádio.
O resultado dessa projeção da operação isolada do Estádio Nacional é
ilustrado no Demonstrativo de Resultado e no Fluxo de Caixa abaixo.

4
4
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Tabela 41 - Projeção ORE - Teste de Impairment Estádio Nacional

Ano 1	 Ano 	 Ann3	 Ano 	 Anos	 Ano 35
145 Mil
Receita Bniia	 P512164546	 145 17.069.640	 14522.508.193 	 14524.554.410	 liS 33.710,048	 liS 33.710.048
Receitas Operacionais 	 145 12.154.546	 liS 17.069.640	 14522.508.193 	 P5 24.554.410	 14533710048	 R5 33.710-048

Iiwosto Sobre Receita	 (-P51368511)	 (-1k5 1.920-335)	 (-1452.532.172)	 (-1451762.371)	 (-P53792380)	 (-1453.792.380)

Receita Liquida	 RS 10.796.035 145 15.149306 	 145 19.976.021	 liS 21.792.039 14529.917.667 	 R5 29.917,667

Custo Operacional	 (-P58569040) (-14510.308.527) (-14511.250.879) (-14513.258.076) (-14513.584.911) (-P5 13.584.911)
Custo de Jogos e Eventos 	 (-14$ 694.780) 	 (-P5 1.046.960)	 (-P5 1374.075)	 (-1451.732.893)	 (-1451.831.534) 	 (-liS 1.831.534)
Custos Diversos	 (-1457.874160)	 (-P59261567)	 (-1459.676.804) (-P5 11.525.183) (-14$ 11.753.376) (-145 11.753.376)

LueroBruto	 84$ 2226.995	 RS 4.840379	 145 8.725.142	 1458.533.963 RS 86332.756 14516.332.756

Despesas	 (-145 5.694337)	 (-1455.726.942)	 (-1455.516.058)	 (-P55322388)	 (-1455.997.058)	 (-145 5.997.058)

(-) Despesas Gerais eAd,rnnis,,'a,ívas 	 (-1455.694.337)	 (-P55726942)	 (-P5 5516.058)	 (-1455.722.388)	 (-P55997058)	 (-1455.997.058)

FErIDA	 (-1453.467342)	 (-145886.163)	 1453.209.085	 1452.811.575 14$ 10335.699 14510335.699

Tabela 42 - Projeção Fluxo de Caixa - Teste de lmpafrment Estádio
Nacional

Ano 1	 Ano 	 Ano 	 Ano 	 AnoS	 Ano 96
145 i\liI

Atividades Operacionais
(+/-) Resultado do E'crcicio 	 (-P53A67.342)	 (-RS S86.163)	 P5 3.209.085	 1452.811.575	 14510.335.699	 RS 10.335-699
(+/-) ¼,tçâo de Capital de Giro	 (-14541.797)	 (-145182.658)	 (-145253.913)	 (-P5 14.770) 	 (-P5 453.701)	 1450

Fluxo cle Caixa Liquidado Projeto 	 (-R$ 3.509.139) ( . R$ 1.068.821)	 R$ 2.955.172	 R$2.79&805	 149.881.993 R$10335.699

Reitera-se mais uma vez que, de acordo com o CPC 01:

"O valor em uso de ativos será estimado com base nos fluxos de caixa futuros derivados

do uso contínuo dos ativos relacionados, utilizando-se urna taxa de desconto para trazer

esses fluxos do caixa a valor presente.

Deste modo todo o fluxo de caixa esperado deve ser trazido a valores
presentes, utilizando para isso uma taxa de desconto - que também pode
ser compreendida como o custo de oportunidade da empresa. Sobre este
ponto o CPC 01 também versa:

.). Essa taxa (de desconto) representa o retorno que os investidores exigiriam se eles

houvessem de escolher um investimento que gerasse fluxos de caixa de valores ) tempo e

perfil de risco equivalentes àqueles que a entidade espera extrair do ativo.

Para efeitos de metodologia de cálculo de valor presente e taxa de
desconto foi seguido a norma da CPC 12— Ajuste a Valor Presente. A taxa
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de desconto fornecida pela Terracap, foi de IPCA acrescido de uma taxa 	 II

de 0,4% ao mês, que de acordo com a companhia é seu custo de
oportunidade. Como o modelo foi projetado em R$ real, não há incidência
de inflação, e, portanto, adotou-se como taxa de desconto anual 4,91% a.a.

Deste modo, aplicando-se a taxa de desconto mencionada no parágrafo
anterior ao fluxo de caixa demonstrado na tabela 42, conforme definido pela 	 1.

CPC em seus pronunciamentos o Valor Presente Líquido do Estádio
Nacional (Valor de Uso) encontrado foi de R$ 171.977.367,19 (cento e
setenta e um milhões novecentos e setenta e sete mil trezentos e sessenta
e sete reais e dezenove centavos).

M

.

¼
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LEI N° 5.861. DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972.

Autoriza o desmembramento da Companhia Urbanizadora da
Regulamento, vide Decreto do Governo do DistritoNova Capital do Brasil - NOVACAP, mediante alteração de seu
Federal n° 2323, publicado no DODF de 18.7.1973	 objeto e constituição da Companhia Imobiliária de Brasília

TERR.ACAP, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art 1 0 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP terá por objeto a execução de obras e
serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades
públicas ou privadas.

Art 20 O Covomo do Distrito Federal á autorizado a oonotituir a Companhia Imobiliária do Brasília TERA,CAP
poro ouoodor a NOVACAP, assumindo lho os direitos o as obrigações, no oxeouçõo das atividades imobiliárias do
ntorosoo do Distrito Federal, objeto do utilização, aquisição, administração, disposição, inoorporação, onoração ou
ionação do bons.

Art. 20 O Governo do Distrito Federal é autorizado a constituir a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP,
para suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de
interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou
alienação de bens, assim como realizar obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Federal, vinculadas
às suas finalidades essenciais. (Redação p dada pela Lei n°6.816. de 25.8.1980

§ 1 0 A TERRACAP poderá celebrar contratos e convênios com a administração direta e com entidades
compreendidas na administração indireta do Distrito Federal. Quando no exercício dessa faculdade, suas atividades
especificas forem processadas através de empresa pública ou sociedade de economia mista, resultando do suprimento
de recursos o retomo correspondente, a TERRACAP poderá, com autorização das respectivas assembléias gerais,
recebê-lo em ações, ressalvada a participação de 51% (cinqüenta e um por cento), no mínimo, do Distrito Federal, bem
como a proporcionalidade do capital social do Distrito Federal e da União na Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP. (Incluído pela Lei n° 6.816. de 25.8.1980)

§ 20 O Capital inicial da TERRACAP caberá 51% (cinqüenta e um por cento) ao Distrito Federal e 49% (quarenta e
nove por cento) à União e será representado pelo valor dos bens que lhe forem incorporados por desmembramento do
patrimônio da NOVACAP, bem como pelos recursos transferidos à nova empresa. (Renumerado pela Lei n° 6.816, de
25. 8. 1980)

§ 30 No tocante ao pessoal que lhe for distribuído e cujos direitos são resguardados, a TERRACAP substituirá a
NOVACAP de pleno direito nas respectivas relações de emprego. (Renumerado pela Lei n° 6.816, de 25.8.1980)

§ 40 Permanecerão com a NOVACAP os bens destinados à suas instalações e serviços, mantida no capital
remanescente a proporção de 51% (cinqüenta e um por cento) do Distrito Federal e 49% (quarenta e nove por cento) da
União. (Renumerado pela Lei n°6.816. de 25.8.1980)

§ 5° Competirá ao Governador do Distrito Federal: (Renumerado pela Lei n°6.816. de 25.8.1980)

a) designar a comissão que procederá ao inventário e avaliação dos bens da NOVACAP para os efeitos deste
artigo, bem como o representante do Distrito Federal que convocará a assembléia geral de constituição da TERRACAP;

b) aprovar a distribuição do pessoal da NOVACAP entre esta e a TERRACAR

Art 30 São comuns à NOVACAP e à TERRACAP as seguintes disposições:

- empresa pública do Distrito Federal com sede e foro em Brasilia, regida por esta lei e, subsidiariamente, pela
legislação das sociedades anônimas;

II - aprovação dos estatutos pelo Governador do Distrito Federal, com a definição da estrutura, atribuições e
funcionamento dos órgãos da administração;
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III - admissão nos aumentos de capital da participação de outras pessoas jurídicas do Poder Público 'em gerda •
Administração Direta ou Indireta, mantidos 51% (cinqüenta e um por cento) na propriedade do Distrito Federal, bem
como restrição de alienação de ações da empresa entre as entidades susceptíveis de admissão;

IV - regime da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar para o pessoal empregado;

V - remuneração dos serviços prestados de acordo com a orçamentação dos custos e provisões estatutárias;

VI - legitimidade para promover as desapropriações autorizadas e incorporar os bens desapropriados ou
destinados, pela União, Distrito Federal ou Estado de Goiás, na área do art. 1 0 da Lei n° 2.874. de 19 de setembro de
1956;

VII onoargo do doar à União o ao Diotrito Fodoml os tonos nocossários o seus oon'iços na oróa roforida na
olínco anterior;

VII - encargo de doar à União, sem qualquer Condição, e ao Distrito Federal os terrenos necessários a seus
serviços, à construção de residências para seus servidores ou os destinados à execução de todo e qualquer plano de
interesse dos respectivos Governos, na área referida no item anterior. (Redação dada 'ela Lei n°6.531. de 16.5.1978)

VIII - isenção de impostos da União e do Distrito Federal no que se refere aos bens próprios na posse ou uso
direto da empresa, a renda e aos serviços vinculados essencialmente ao seu objeto, exigida a tributação no caso de os
bens serem objeto de alienação, cessão, ou promessa, bem como de posse ou uso por terceiros a qualquer titulo;

IX - autorização para contrair empréstimos internos ou externos na forma legal;

X - notificação direta do órgão competente da União com a antecedência legal e instruída dos elementos
necessários, para a deliberação dos assuntos de competência privativa dos acionistas;

Xl - capacidade para aceitar doações, inclusive com encargos, receber transferências de recursos públicos ou geri-
los;

XII - supervisão da atividade e das contas da empresa pela autoridade competente do Distrito Federal que, com o
seu pronunciamento e o certificado de auditoria, enviará a prestação anual da administração da entidade ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal dentro de 180 (cento e oitenta) dias do encerramento do respectivo exercício.

Art 40 Os bens na área do Distrito Federal incorporados mediante desapropriação ao patrimônio da NOVACAP ou
da TERRACAP são, para a realização de seus fins, alienáveis e livres de qualquer direito ou preferência legal em favor
dos desapropriados.

Parágrafo único. Os imóveis alienados pela NOVACAP ou TERRACAP na área do Distrito Federal são fisicamente
indivisíveis.

Ad 50 O Governo do Distrito Federal é autorizado a abrir créditos especiais para atender as despesas com o
cumprimento desta lei, à conta de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma legal.

Ad 60 Até o registro do ato constitutivo da TERRACAP na Junta Comercial do Distrito Federal, a NOVACAP
continuará no exercício de todas as atribuições que caberão à nova empresa.

Ad 70 As obrigações ao portador ou títulos especiais emitidos pela NOVACAP, conforme autorização da Lei n°
2.874, de 19 de setembro de 1956, são de responsabilidade:

- da NOVACAP, o pagamento dos juros e o resgate;

II - da TERRACAP, o acolhimento com 10% (dez por cento) de ágio para amortização ou quitação do preço de
lotes urbanos no Distrito Federal.

Ad 80 São revogados os arts. 2 0 a 27, 29 a 32. da Lei n°2.874, de 19 de setembro de 1956, bem como o artigo 21,
da Lei n°4.545, de 10 de dezembro de 1964, e demais disposições em contrário.

Ad 9° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de dezembro de 1972; 151 0 da Independência e 840 da República.

EMILIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velioso
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DECRETO N° 18.061, DE 5 DE MARÇO DE 1997
Atribui à Companhia Imobiliária de
Brasflia - TERRACAP a função de
Agência de Desenvolvimento do
Distrito Federal

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 100, Incisos VII e X da Lei Orgânica do Distrito Federal, e:

Considerando a necessidade de gerar condições adequadas à expansão de investimentos
privados no Distrito Federal;

Considerando que os setores industrial e de serviços devem ser estimulados a crescerem
de forma a se promover o desenvolvimento ecopomico e social do Distrito Federal,
reduzindo os índices de desemprego e elevando os níveis da arrecadação fiscal;

Considerando, finalmente, que a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP - tem
obtido êxito na realização de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada - a
exemplo dos Projetos "Orla" e "Parque Aquático de Brasília", entre outros - que a
credenciam a desempenhar funções de fomento no âmbito de programas de
desenvolvimento econômico, DECRETA

Art. 1 0 - A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP - exercerá a função de Agência
de Desenvolvimento do Distrito Federal na operacjonalização e implementaçao de
programas e projetos de fomento, especialmente no ambito do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal - PADES/DF, instituído pela Lei n°
1.314, de 19 de dezembro de 1996, atuando, no que couber, sob a coordena..o do
Conselho de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.

Art. 20 - N o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação deste Decreto, a
Companhia Imobiliária de Brasilia - TERRACAP - devera adequar sua estrutura s b e m com
o seus Estatutos Sociais, com vistas ao desempenho da função que lhe é atribuida.

Art. 30 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 05 de Março de 1997

1090 da República e 370 de Brasília

CRISTOVAM BUARQIJE

Este texto não substitui o original publicado no DODF de 06/03/1997 p1526.

28/04/2017
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LEI N° 4.558, DE 23 DE MARÇO DE 2011
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Autoriza o Poder Executivo a proceder à
reversão de imóvel pertencente ao
Distrito Federal para o patrimônio da
Companhia Imobiliária de Brasília -
Terracap e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao patrimônio da
Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap o imóvel pertencente ao Distrito Federal
denominado Lote 1 do Setor de Áreas Isoladas Norte, Centro Esportivo, gravado com
cláusula de inalienabilidade, da Região Administrativa do Plano Piloto, matrícula n°
12.639 no Cartório do 2 0 Ofício de Registro Imobiliário de Brasília, bem como as
benfeitorias nele implantadas.

Art. 20 A Terracap fica obrigada a transformar o imóvel de que trata o art.
1 0 em um complexo desportivo destinado à realização de eventos esportivos, sociais,
culturais e religiosos, o qual integrará novo espaço de lazer com vistas a promover o
desenvolvimento econômico-social do Distrito Federal e a propiciar melhor qualidade
de vida à população.

Parágrafo único. O Governo do Distrito Federal e a Terracap, no prazo de até
360 dias a partir da vigência desta Lei, definirão e apresentarão à Câmara Legislativa
do Distrito Federal os critérios de utilização, bem como as condições e os
instrumentos contratuais de gerenciamento e exploração econômica do complexo
desportivo desenvolvido na forma do caput.

Art. 3 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 23 de março de 2011
1230 da República e 51 0 de Brasília

AGNELO QUEIROZ
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 25/3/2011.
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LEI N° 4.586, DE 13 DE JULHO DE 2011
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Dispõe sobre o objeto social da
Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP, instituída pela Lei federal n°
5.861, de 12 de dezembro de 1972, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP exercerá, sem
prejuízo das atribuições dos demais órgãos da administração direta e indireta, bem
como daquelas previstas na Lei federal n° 5.861, de 12 de dezembro de 1972, a
função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por intermédio da
proposição, da ope racionalização e da implementação de programas e projetos de
desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, podendo, para
tanto, executar as seguintes ações:

1 - operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos
para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurar a
sustentabilidade de longo prazo de suas receitas;

II - promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo,
infraestrutura e edificações, com vistas à implantação de programas e projetos de:

a) expansão urbana e habitacional;

b) desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola;
c) desenvolvimento do setor de serviços;
d) desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação;
e) construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis

destinados à prestação de serviços públicos, tendo a NOVACAP como parceira
preferencial;

III - estabelecimento de parcerias público-privadas, constituição de
sociedades de propósito específico e promoção de operações urbanas consorciadas
para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos
pelo Governo do Distrito Federal;

IV - promoção de estudos e pesquisas, bem como levantamento,
consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados com o
ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito
Federal.

Parágrafo único. Na promoção direta ou indireta de investimentos de que
trata o inciso II deste artigo, será observado o que preceitua o art. 20, § 1, da Lei
federal n° 5.861, de 12 de dezembro de 1972.
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Art. 20 O estabelecimento de parcerias público-privadas e a constituição de
sociedades de propósito específico de que trata o art. 1 0, 111, ficam condicionados à
prévia comunicação à Câmara Legislativa do Distrito Federal no prazo de 15 (quinze)
dias de antecedência da formalização do contrato.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 2011
1230 da República e 520 de Brasília

AGNELO QUEIROZ
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 14/712011.
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LEI N° 4.586, DE 13 DE JULHO DE 2011
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Dispõe sobre o objeto social da
Companhia Imobiliária de Brasília -
TERRACAP, instituída pela Lei federal n°
5.861, de 12 de dezembro de 1972, e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP exercerá, sem
prejuízo das atribuições dos demais órgãos da administração direta e indireta, bem
como daquelas previstas na Lei federal n° 5.861, de 12 de dezembro de 1972, a
função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, por intermédio da
proposição, da operacionalização e da implementação de programas e projetos de
desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, podendo, para
tanto, executar as seguintes ações:

1 - operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos
para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurar a
sustentabilidade de longo prazo de suas receitas;

II - promoção direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo,
infraestrutura e edificações, com vistas à implantação de programas e projetos de:

a) expansão urbana e habitacional;

b)desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola;

c) desenvolvimento do setor de serviços;
d) desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação;

e) construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis
destinados à prestação de serviços públicos, tendo a NOVACAP como parceira
preferencial;

III - estabelecimento de parcerias público-privadas, constituição de
sociedades de propósito específico e promoção de operações urbanas consorciadas
para implantação e desenvolvimento de empreendimentos considerados estratégicos
pelo Governo do Distrito Federal;

IV - promoção de estudos e pesquisas, bem como levantamento,
consolidação e divulgação de dados, com periodicidade regular, relacionados com o
ordenamento urbano, o provimento habitacional e o mercado imobiliário no Distrito
Federal.

Parágrafo único. Na promoção direta ou indireta de investimentos de que
trata o inciso II deste artigo, será observado o que preceitua o art. 2 0, § 1 0 , da Lei
federal n° 5.861, de 12 de dezembro de 1972.
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Art. 20 O estabelecimento de parcerias público-privadas e a constituição de
sociedades de propósito específico de que trata o art. 1, III, ficam condicionados à
prévia comunicação à Câmara Legislativa do Distrito Federal no prazo de 15 (quinze)
dias de antecedência da formalização do contrato.

Art. 3 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 2011
1230 da República e 520 de Brasília

AGNELO QUEIROZ
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 14/7/2011.
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Texto Compilado 	 print

Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal - SINJ-DF

LEI N° 5.538, DE 08 DE SETEMBRO DE 2015
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)

Altera a Lei O 4.586, de 13 de julho
de 2011, que dispõe sobre o objeto
social da Companhia Imobiliária de
Brasília - TERRACAP, instituída pela
Lei federal n° 5.861, de 12 de
dezembro de 1972, e dá outras
providências.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL,
Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 10 O art. 1 0, II, e, da Lei n° 4.586, de 13 de julho de 2011, passa a vigorar
com a seguinte redação:

e) construção, manutenção e adequação física e operacional em áreas públicas e
bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos, incluída a execução de serviços
relacionados a implantação e manutenção de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica,
calçadas, meios-fios, plantio de gramas e árvores e podas de plantas, bem como jardins
ornamentais, tendo a NOVACAP a exclusividade para licitar, contratar e fiscalizar a
execução de obras e serviços;

Art. 20 Fica a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP autorizada a
executar obras de reforma, ampliação, construção ou reconstrução de unidades de ensino
da educação básica da rede pública de ensino do Distrito Federal.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 08 de setembro de 2015

1270 da República e 560 de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG
Este texto no substitui o publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 10109/2015.

28/04/2017
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Rubrica:__________

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

ioa Vara - Criminal e V Juizado Especial Federal Criminal

PROCESSO N2 21 0€2Ü oZQi .4ú 4j
ATO ORDINATÓRIO

Portaria nY 001/2010'

Vista ao Ministério Público Federal - MPF/DF.

Brasília-DF, 03 /1' 04' /2017.

JÂNIO).4(DOS SANTOS
Diretor de S6c1ktfia da 10 Vara - SJDF

REMESSA

Aos 03 / /2017, na Secretaria da 10 a Vara Criminal,
nesta cidade de Brasiia/DF, remeto estes autos ao Ministério Público Federal -
MPF/DF, conforme determinado pelo Ato Ordinatório supra. Para constar,
lavro este termo. 2J-	 Vol.(s), 2-4' folhas e	 Apenso(s).

1
PORTARIA N°001/2010, de 11/01/2010 (E-DJFI de 1510112010).

O Juiz Federal Titular e o Juiz Federal Substituto da 1 0a Vara Federal/SJDF[ ... ]
RESOLVEM determinar à Secretaria da 10- Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, sem prejuízo do
poder revisional do Juiz Federal competente, independentemente de despacho do Juízo, adote as seguintes providências;

- NOS PROCESSOS EM GERAL:
E...]
e) abrir "vistas dos autos" quando for obrigatória;
j) efetuar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal em face de certidão dos oficiais de justiça acerca da não
localização de acusados.
E...]
II . NOS INQUÉRITOS POLICIAIS E NOS DEMAIS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS:
a)efetuar a remessa ao Ministério Público Federal nas hipóteses de pedido de prorrogação de prazo para conclusão e/ou
requerimento de decretação de custódia cautelar, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático ou
interceptação telefônica;
b)efetuar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal em se tratando de pedido de custódia cautelar, quebra de
sigilo bancário, fiscal, telemático ou interceptação telefônica;
[. . . 1

W:\SECRETARIA\ProcessuaftAto Ordinatório - ModelosAto Ordinatório- remessa ao MPF [Jánio].doc
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAI
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

- / COORDENÁDORIAJURÉDICA --	 -	 DIVISÁOCRIMINAL

AUTOS: JF-DË:0021000-80.2017.4.0I.3400-MCBA - 113' VE
•	 •	

CERTIDÃO	 •H
Certifico que, em 03/05/2017: dera m entradna Procuradoria da Repúblicá no Distrito Federal os presentesautos enesta
data, conforme regras estabelecidas no Congresso Interno de 2014, faço súa

Distribuição ay PRDF - .100 Oficio.
O Por distribuição automática.	 -
• Por correlação aos autos de n° JF-DF-00071 61-8520174.01 .3400-INQ conforme extrato anexo. -

N Movimentação ao(ã) Procuraddr(a) da Repúb]ïca,Dt(a) Ivan Claúdio Marx, 	 -
O Por ser o(a) titular doPRDF -	 Oficio, ao qual o presente feito eridontra-se distribuído.
O Por-ser o(a) titular do PRDF-,	 Oficio; substituto não designado:
• Em substituição por acumulação deoficios, conforme Portaria PR/DF n°20912014. atuando 

no 
acervo do

PRDF— JQ0 Oficio.	 . .	 .	 .
• .	 Q	 . -	 -	 .	 -	 Caso não seja
verificada a necessidade de adoção de medidas urgentes os presentes autos poderão ser encaminhados ao gabinete do
oficio titular.	 -	 •	 .	 •- .	 .	 .	 . .

- -	
:- Brasília. 04/0512017.

Denise Maria S, Cro— Mat.: 27719:3
DIVISÃO CRIMINAL -	 •	 -	 -

	

•	 -	 --	 - CERTIDÃO DEREMESSA	 -	 • --

	

im	 '2o 17 faço remessa dos presentes autos contendo j volume(s) e	 nexo/apenso(s) a (ao)
JustTça Federal/DF' U Departamento de Policia Federal Lii

	

-	 - -	 -	 •	 -	 -Responsãe1cula'	 -	 -	 -.	 •	 -	 -

	

-	 -	 -	 - •- -	 -- • •
	 Rosema'rysotjsa

	

-. -	 -	 -	 -	 -	 -. iecnIcoamInistrativo,	 - -	 -
-	 Mnlripula 9824-8

•	 •	 -	 -	 -	 •	 •-	 -	 _	 -	 -•



PROCURADORIA DA REPUBLICA -DISTRITO FEDERAL 	 Usuário: DENISE CASTRO
ÚNICO	 Setor;	 DICRIMIPRDF
Relatório Auto Judicial 	 Data:	 0410512017

AUTO JUDICIAL JF DF 0007161-85 2017 401 3400 INQ
ador do Número	 IJUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA 00 DISTRITO FEDERAL Óroàn Juloador 	 lia' VF

de Atuação

	

	
de Atuação

andamento

do
Ao Atual	 .	 PR-DF1DICRIM1PRDF - DIVISÃO CRIMINAL DA PR/DF

Judiciário	 Corrupção passiva (Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral/DIREITO PENAL)

1 VOLUME. Acordo de colaboração premiada na qual os colaboradores R0GRI0 NORA DE SI, CLÕ VIS RENATO NUMA
PEIXOTO PRIMO e FLÃVIO COMES MACHADO FILHO prestam depoimento de modo que a validade dos depoimentos se acha já
ratificada nos limites da legislação de regência. Trata-se de recebimento de propina por parte dos ex-governadores do DF, JOSÉ
ROBERTO ARRUDA e AGNELO QUEIROZ, e de outros governadores de oulros Estados, assim como outros envoIidos, na
constncão dos Estádios de futebol oara a cooa do mundo

ORGAO GOVERNOMPF - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL . 	 INTERESSADO

PESSOA FISICA	 A APURAR	 SUSPEITO

Página 1 de 3

M1



dLJIIflIL-L/L-flflL
J JUDICIARIA DO DISTRITO
AL

/GABPRI4-PPP -
SON DE PAULA PEREIRA

0-DF - JUSTIÇA FEDERAL -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL
PR-DF/GABPR14-PPP -
PETERSON DE PAULA PEREIRA

PR-DF/DICRIMIPRDF - DIVISÃO
CRIMINAL DA PR/DF
PR-DFÍDICRIM1PRDF - DIVISÃO
CRIMINAL DA PR/DF
PR-DF/DICRIM/PRDF - DIVISÃO
CRIMINAL DA PRIDF
JF-DF - JUSTIÇA FEDERAL -
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL
PR-DF/GABPR21-ICM - IVAN

)4/0512017 09:51

)510412017 17:43

2810312017 17:23

2810312017 13:14

28/03/201713:14

2810312017 13:14

10/11/2016 13:58

1310912016 16:13

1210912016 09:28

1210912016 09:28

1210912016 09:28

2110712016 14:49

Página 2 de 3

L DA PR/DF

DEPARTAMENTO DE
FEDERAL DO DISTRITO

DA

L DA PR/DF

DEPARTAMENTO DE
FEDERAL DO DISTRITO

• NIM,rnL)r -
DA PR/DF
.RIM/PRDF -
DA PR1DF

2

DISTRIBUIÇÕES FINALIZADAS	 -
Unidade:PR-DF/GABPR14-PPP - PETERSON DE PAULA PEREIRA

Tipo	 Oficio	 Finalização	 IMolivo Finalização 	 Observação Finalização
Substituto-	 PRDF - 110 OFÍCIO (3° Oficio de 0510412017 17:43 	 Finalização de Distribuição sem Fechamento da distribuição do
Designado	 Combate á Corrupção)	 1	 Vinculo	 titular
Substituto -	 PRDF -1° OFICIO (1 0 Oficio	 11011112016 13:59 	 JFinalização de Distribuição sem IFechamento da distribuição do

imentação	 Fase
512017 09:51	 Classificado - Aguardando

Conclusão
512017 09:51	 Encaminhado para

Classificação
512017 0951 	 Entrada no MPF

412017 17:43	 Saída Direta para Órgão
Externo - Com
Manifestação

312017 16:49	 Conclusão Automática

312017 13:14	 Classificado - Aguardando
Conclusão

312017 13:14	 Encaminhado para
Classificação

312017 13:14	 Entrada no MPF

112016 13:58	 Saida Direta para Órgão
Externo - Com
Manifestação

912016 10:31	 Conclusão Automática

9120160928	 Classificado - Aguardando
Conclusão

912016 09:28	 Encaminhado para
Classificação

912016 09:28	 Entrada no MPF

712016 14:49	 Saida Direta para Órgão

09:51



1]

	

-	 --	

-	 1•	 -.	 -	 -

•	 .•	 -,	 -.	
-

/

-	
1•	 /	 -	 -	 .•

•	 %•	 p.	 -	 -

	

-	

-t	 -	 -	 •.	 -

•	 :--	 --	 •	 -	 ---	 -	 --	
-•-/	 -	

•(	
-	 •_•,	 -	 •	 -	 -	 -

-	
1	 •	 -	 •	 -	 -

Págrna3de3



qUNTORECE-'	 daQL
Recebi este autos.

emiu

TERMO
Nc.^ta da

1J PE	
»'	 autos

o	 20 de

no de

O CARTA REc. de

de jj
Pt?r4

- -. -



o

co

o,

•	 21111	 rl>	 o
lu	 m>0 ;o

N)
r

-	 1
r o

1	 -ti

MANIFESTAÇÃO fO44tI12017JMPF/PRDF

IPLN. 109512016-SRÍDPFÍDF

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NODISTRITO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA ioa VARA DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA 1)0 DISTRITO. FEDERAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por

intermédio dos Procuradores da República infra-assinados, vêm,

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que

segue:	 .

Trata-se de representação da autoridade policial, por

BUSCA E APREENSÃO. - CONDUÇÃO COERCITIVA E PRISÃO

PREVENTIVA de pessoas envolvidas na prática de inúmeras condutas

criminosas relacionadas à contratação e construção do Estádio Nacional

Mané Garrincha, cujo superfaturamento, conforme apontado pelo Tribunal

de Contas do Distrito Federal (TCDF) na própria representação, chega a

valores atüalizados de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais).

D:\representaçâo AG.odt

ç

E



M p F Procuradoria

wnsé.io p Jcoserai Distrito , FederoI

De acordo dom o que se obsérva do relato da

autoridade policial, as condutas criminosas são graves, com apontado desvio

de grandes somas de 'alore&.Ademàis, o conjunto probatório, a demonstrar

a grande probabilidade da prática: de crimes, é robusto.

De fato, -além. do desvio apontado pelo TCDF, há

ainda laudo da perícid da Polícia Federal indicando a existência de clÃuulas

restritivas ao caráter competitivo, bem como indícios de conluio e formação

de cartel na Concorrência n° 001/2009-NQVACAP.
4

Tudo isso,  devidamente corroborado pelos 1

depoimentos em sede .de colaboração, premiálda realizados por ex-diretores e

a-funcionários da Andrade Gutierrez Jnvestimentos em Engenharia' S/A.

o

- Nesse ponto,, imprta asseverar • , que, após a:,

instauração do presente inquérito policial os signatáriqs foram procurado

por advogado da empresa: Andrade Gutierrez investimentos em Engenharia

•	 S/A, para que, em conformidade com o ocorrida em outras Unidades da

Federação, e.g., Rio de Janeiro (operação CaÍicute e outras), .houvesse a

•	 homologação, no âmbito desse Juízo Criminal, 'do Termo de Lexiiência

- -. celebrado entre a sociedade tmpresária p o Ministério Público Federal, 'para

que pudesse produzir efeitos nessa seara criminal e, como consequência,

• possibilitasse, num prazo de 209 (duzentos) dias após essa homologação

judicial, a adesão de enipregado e outros pepostos-dà referida empreiteira,

• - visando  auxiliar em investigações em curso.

Destarte, no . âmbito da presente investigação,

referido termo de , leniência'resou homoiogadd pel6Juízo desta i02 Vara da

- Seção Judiciária do Distrito Federal e, 'atá o momento, houve a homologação

da adesãci a leniência dos empregados da Andrade Gutierrez Investimentos

1,



1 ProcuradoriaP F 1 da República no
MjsédO p Nrse,tI 1 Distrito Federal

em Engenharia S/A Carlos José de Souza e Rodrigo Leite Vieira (autos n°

7089-60.2017.4.01.3400).-

Assim. além de fatos relacionados ao Estádio

Nacional Mané Garrincha, o lenientes apresentaram também robustas

declarações relacionadas a possíveis práticas criminosas similares

envolvendo dois outros procedimentos licitatórios e obras e serviços

executados nesta Capital Federal,.na mesma época, com a participação da

empreiteira Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A, quais

sejam: o BRT SUL - GAMA e a LURB obras e serviços urbanísticos no

entorno do Estádio Nacional Mané Gartincha.

Nesses empreendimentos, verificou-se a efetiva

participação de boa parte dos mesmos investigados, nesse inquérito policial,

o que, sem sombra de dúvida, demonstra que se tratavam de condutas

criminosas frequentes e semelhantes a de inúmeras outras investigações e

ações penais em curso no país.

Em suma, havia a constituição de organização

criminosa composta de, pelo menos, três núcleos de atuação: agentes

políticos, servidores' públicos e operadores financeiros e outros, em qúe,

entre outros crimes, era solicitado e recebido vantagem indevida, no

montante relativo a percentual sàbre o valor total de obras e serviços em

andamento.

Impende reforçar que, conforme consta nos anexos

referentes ao termo de leniência e em depoimentos iniciais prestados como

corroboração à adesão à lenlência, procedimento espúrio bastante similar

ocorreu no âmbito do BRT SUL - GAMA, obra custeada com recursos

federais do PAC (documentos anexos).

"-,i 3
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No intuito de não tumultuar k investigação ora em

curso que já se enconira em' fasê mais adiantada, 'eSsas novas informações

sero ' objeto. de novos procedimentos de investigação criminal ou inquéritos

policiais.

Inobstate.tal estratégia inVestigativa, a competência

da Justiça. Federal para o caso resulta claa, em razão das declarações do

colaborador' Clóvis Renato Numa Peixoto Primo (fis. 153/1 55) - ex-Diretor

de Obras da AG entre os anos de 2008 a 20Í3 e resnoúsável pelo setor que

coordcnavai o's pagamentos de' propina a agentes públicos - que

demonstram que as .vantagens financeiras indevidas "Saiam" d um "caixa

02 único , que movimentava valores de obras distribuídas pelo território

'nacional, e não um caixa .02 local".

Assim, como bem apontado pela autoridade policial

(fl. 42 da representação): 	 '.

esses recursos financeiros não .contãbilizadose 'repassados

aos corruptos envolvidos' na construção do estádio MANÉ

GARRINC,HA 'eram oriundos de obras custeadas por verbas

federais e estaduais sob a 'responsabilidade da construtora . e

'distribuídos pelo país, não sendo possível jndi'yjdualizálos, o

que, evidentejiente, atrai a competência da Justiça Federal para

o processamento do feito.

Ademais disso, ' como visto ' acima, 'no 'Distrito

Federal, na mesma época. dós fatos em investigação no presente IPL,

estavam em curso outras émpteitadas criminosas conexas envolvendo a

maior parte dos agehtes polítièo,s, servidores públicos e opera;dõres

financeiros citados ,no presente inquérito policial, sendo que os recursos

'espúrios utilizados no 'pagamento , das vantagens indevidas eram'

"originários" do caixa. 2 da, empreiteira e. eram "gerados" a partir das

divSsa's obras em andamento, inclusive, o BRT SUL -' GAMA ; ciisteado

com recursos da União, por meio' do P-AC.'

o
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Nessa vertente, impende destacar, além dos vários

depoimentos já referidos-pela autoridade policial em sua representação, a

declaração inicial prestada por RODRIGO LEITE VIEIRA,em que assevera

categoricamente que "tudo ia para um caixa central" (para maior detalhe

arquivo 00 0022017-04-261 54507.mp3 - 5'30" a 910", constante da

mídia nos autos n°7089-60.2017.4.01.3400).

Assim, resta mais do que evidenciada a conexão

probatória entre os mais diversos fatos criminosos ocorridos nesta Capital

Federal, pelo menos, entre 2007 e 2014, envolvendo licitações, obras e

serviços contratados pelo Distrito Federal em que houve a participação da

Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A a ensejar a inegável

competência da Justiça Federal, para o seu processàmento e julgamento,

com fundamento no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal/1988, c/c

ao artigo 76, inciso III; do Código de Processo Penal.

Quanto às medidas solicitadas, a necessidade da

busca e apreensão em todos os endereços apontados pela autoridade policial

se demonstra evidente, útil e necessária para avançar nas investigações.

Além dos alvos indicados pela autoridade policial,

vale destacar que, em razão da natureza dessa medida cautelar, - que

inegavelmente pode impactar em investigações conexas, necessária a sua

realização também em relação' ao Sr. AFRÁNIO ROBERTO DE SOUZA

FILHO, apontado como operador finaÃceiro do investigado NELSON

TADEU FILIPPELLI, conforme consta nos anexos e nos depoimentos

iniciais nos autos de homologação do termo de leniência (n° 7089-

60.2017.4.01.3400 - cópia anexa).
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- -	 Quanto ao's advogados referidos na representação da

• autoridade policial, essa medida cautelar de busca 'e apreensão deve ser

executada não- só em seus escritórios, como também em seu(s) endereço(s)

residenciàl(ais) e outro(s) eventual(ai) endereço(s) comercial(ais), pois,

obviamente, por se tratar de condutas ilícitas do-ponto de vista penal,

eventuais elementos de prova de sua ptática costumam ser armazenadas nos

mais diversos locais, com intuito de impedir edifleultar a sua localização.

U
	 Pontua-se, por oportuno, que, , erui caso de

" deferimento do pleito ' em questão, este Douto Juízo determine que, no

momento da execução de busca e apieensão nos endereços de advogados;

sejam atendidas as pro ?idências descritas ' no arj. 701 § 60, dó Estatuto -da

OAB:	 -	 -

Art. 70 São direitos do advogado: 	 •,

II - a inviolabilidade de seu escritório ou local de 	 -
• trabalho, bem como de seus instrumentos dé'jrabalho;

de sua correspondência escrita, eletrônica, felefônica
e telemática, desde que -relativas ao exercício da
advocacia;

§ 60 Presentes indícios, de autoriale materialidade
da prática de crime por parte de advógado, à.
autoridade judiciária competente põderá decretar
a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II

• do caput deste artigo, em decisão motivada,
• expedindo rhandado de busca e apreensão,
• • especifico: e pormenorizado, a ser cumprido na

presença de representante da OAB, sendo, em
qualquer hipótese, vedada à utilização dos
documentos, das mídias e dos objetos
pertencentes a clientes doadvogado averiguadó,
bem como dos demais instrumentos de trabalho

, que contenham informações sobre clientes

Ademais, toma-se crucial a condução coercitiva de

'	 •': • 'JOSÉ WELLINGTON MEDEIRÔS DE •ARAÚJO, LUIZ CARLOS

• •	 BARRETO PE OLIVEIRA ALCOFODO e de ALBERTO NOLLI

-	 - TEIXEIRA, com o objetivo de esc1areeem sua participação nos fatos.

/1
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A condução coercitiva pàra oitiva concomitante, no

presente caso, com fulcro no poder geral de cautela inerente aos órgãos

jurisdicionais, bem como no art. 282 do CPP, se justifica pela necessidade

de evitar 'possível alinhamento de versões fantasiosas, potenci1izando as

chances de êxito nos interrogatórios.

No particular, cumpre trazer a lume o seguinte

julgado do Supremo Tribunal Federal, em que se legitimou tal diligência

investigativa:

Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DO
INVESTIGADO A AUTORIDADE POLICIAL PARA
ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO.. ART. 144, § 40, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 6 0 DO CPP.
DESNECESSIDADE DE MANDADO DE PRISÃO OU
DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. DESNECESSIDADE
DE INVOCAÇÃO DA TEORIA OU DOUTRINA DOS
PODERES IMPLICITO& PRISÃO CAUTELAR
DECRETADA POR DECISÃO JUDICIAL, APÓS A
CONFISSÃO INFORMAL E O INTERROGATÓRIO
DO INDICIADO. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DA
CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE
JURISDIÇÃO. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM
PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. NULIDADE
PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS. LEGITIMIDADE
DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

- A própria Constituição Federal assegura, em seu
art. 144, § 40, às polícias civis, dirigidas por delegados
de polícia de carreira, as funções de policia judiciária
e a apuração de infrações penais.
II - O art. 60 do Código de Processo Penal, por sua
vez, estabelece as providências que devem ser
tomadas pela autoridàde policial quando tiver
conhecimento da ocorrência de um delito, todas
dispostas nos incisos II a VI.
III - Legitimidade • dos agentes policiais, sob o
comando da autoridade policial competente (art. 40 do
CPP), para tomar todas as providências necessárias à
elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução
de pessoas para prestar esclarecimentos,
resguardadas ,as garantias legais e constitucionais
dos conduzidos.
IV - Desnecessidade de invocação da chamada teoria
ou doutrina dos poderes implícitos, construída pela
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- Suprema Corte norte-americana- e incorporada ao
• nosso ordenamento jurídico, uma vez que há prêvisão

expressa, na Constituição e no Código de Processo
Penal, que dá poderes à, polícia civil para investigpr a

• prática de eventuais infrações penais, bem como para
• exercer as funções de policia judiciária.

V - A custódia do :paciente ocorreu por decisão
- judicial fundamentada, depois de ele confessar o

crime e de ser interrogado pela autoridade policial,
não havendo, assim, qualquer ofensa à .clausula.
constitucional da reserva de jurisdiçãõ que deve estar

•	 presente nas hipóteses dos incisos LXI e LXII do art.
50 da Constituição Federal. 	 .
VI - O .uo de algemas, foi devidamente justificado
pelas circunstâhcias que envolveram o caso, diante
da possibilidade de o paciente atentar contra a.prôpria
integridade física ou.de terceiros.
VII — Não restou constatada a confissãb mediante
tortura, nem a dolação do art. 50 LXII e 1-XIII, da
Carta Magna: nem tampouco as formalidàde previstas
no art. 60 , V, do Código de Processo Penal.
VIII - Inexistência de cerceamento, de defesa
decorrente do indeferimento da oltiva- 'das

E

testemunhas arroladas pelo paciente e do pedido de
•	 diligências,- aliás requeridas a destempo, haja vista a

inércia da defesa e a consequente preclusão dos
pleitos.
IX - A jurisprudêndia desta Corte, ademais, firmou-se
no sentido de que não há falar em cerceamento ao
direito de defesa quando 'o magistrado, de forma',.
fúndamentada, lastreado nos elementos de convicção
existentes nos autos, 'indefere pedido de diligência
probatória que repute impertinente, desnecessária ou

•protelatória, sendo certo que a defesa do . paciénte não
se desincumbiu de indicar, oportunamente,' quais os,
elúmentos de provas pretendia produzir para levar â
absdlvição. do 'paciente. X - É,, desprovido de
fundamento jurídico, o argumento de que houve
inversão na ordem de apresentação das alegàçôes
..-.:- 	 que, 	 -l;-.-ê,-, A-	 , ,.,-.+,--.An At, e,.+rne-III 10.0; IJOjO VIOLO 	 uia' tV ua JUI ILCUO UC .UULIUO

documentos pela defesa nas alegaçõés, a magistrada
processante determinou nova vista dos autos ao
Ministério Público e ao 'assistente de acusação, não'

- , havendo, - nesse áto,, qualquer irregularidade
processual. Pelo contrário, o que S.deu na espécie

- 'foi a estrita observância aos 'princípios do devido
processo legal e' do: contraditório, XI - A prisão
cautélar se mostra suficientemente motivada para a
garantia da instrução criminal e preservação da ordem•
pública, ante a periuIosidade do paciente, verificada
pela gravidade in concreto do crime, bem como pelo

- modus operandi mediante o qual foi praticado o 'delito.
Ademais, -o paciente 'evadiu-se do distritõ da culpa
após a condenação. XII -, Ordem. denegada.
(HC - 107644, Relator(a): Mm. RICARDO'
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em,

• 0610972011, PROCESSO ELETRÔNICO -DJe-200
• 	 DIVUL,G 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011)

o
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No que se refere à prisão, preventiva de JOSÉ

ROBERTO ARRUDA, AGNELO QUEIROZ, NELSON TADEU

FILLIPELLI, MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, NILSON

MARTORELLI, JORGE LUIZ SALOMÃO, SÉRGIO LUCIO SILVA DE

ANDRADE, FRANCISCO CLÃUDIO MONTEIRO e FERNANDO

MÁRCIO QUEIROZ, cabe fazer referência aos seguintes argumentos

apontados pela autoridade policial:

a) Considerando os fortes indícios da prática dos delitos de corrupção

passiva e ativa (artigos 317 e 333 do CPB), formação de quadrilha (artigo

288 do CPB), fraudes licitatórias (Lei 8.666193) e lavagem de. dinheiro (Lei
12.683/2013);

b) Considerando a presença dos requisitos da Prisão Preventiva no

caso concreto (artigo 312 do CPB), uma vez que as ações descritas nesta peça

sugerem a prática sistemática e habitual dos crimes de corrupção, formação

de quadrilha e lavagem de dinheiro - estendida ao longo dos anos e dos

governos do DF - e que gerou prejuízo bilionário e gera forte risco de

insolvência da TERRACAP, impactando, por .óbvio, nas contas do Governo

do Distrito Federal, causando desordem pública e econômica à época e na

atualidade;

C) Considerando a presença dos requisitos da Prisão Preventiva no caso

concreto (artigo 312 do CPB), pois vislumbram-se riscos à ordem pública, à

aplicação da lei e à instrução penal, uma vez que os investigados (corruptos

contumazes e profissionais, que já respondem a diversas ações criminais e

não se inibem com a atuação policial e judicial) devem, por óbvio,

empreender novas operações de lavagem de dinheiro, a fim de dissipar os

ativos criminosos adquiridos, bem como efetuar tratativas voltadas a macular

provas até então desconhecidas, como, por exemplo: (01) estabelecer contato

com testemunhas e outros coautores a fim de criar e combinar estórias

fictícias' para desqualificar e desor 'denar o presente inquérito policial, (02)
ocultar ou destruir provas não verificadas até o momento, causando sérios

riscos a instrução penal e (03) movimentar contas bancárias ainda não Li
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identificadas, extinguindo a possibilidade de bloqueio de valores e

ressatcimento dos danos causados á União, em tempo hábil;

•	 d)	 Considerando que a análise dos materiais apreendidos, bem

	

como os depoimentos e interrogatórios realizados após o cumprimento das 	
11

medidas ora pleiteadas, devem sugerir novos locais que serão alvos de

pedidos de Busca e Apreensão, mas que só estarão preservados com a

decretação da Prisão Óutelar dos principais alvos.

-. De fato, pela gravidade concreta•• das condutas

criminosas em apuração . e pelo risco efetivo de que os investigados possam

influir negativamente , na produção da prova, em razão, de sua notória

II

	 influência política no Distrito Feder'al, e ná' aplicação da lei penal, inclúsive.

ocultando' seus bens para evitar ffituro. bloqueio, o Ministério 'Federal

'entende que a prisão 'preventiva não seria descabida.

• ' No entantõ, no pfesënte 'momeiito, a despeito dos

fortes elementos probatórios constantes da investigação, ainda ausente maior

clar&a sobre a possibilidade de rápido ' oferecimento de denúncia, o

Ministério Público' Federal entende 'suficiente. e• opórtuna a decretação - da'

prisão temporária dos referidos, sem prejuízo 'de sua prorrogação e eventual

futura ' conversão em preventiva. Nesse sentido, pelas razões já expostas 1

acima, o Ministério Público Federal requer também a prisão temporária de

AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO.E

U

De acordo com a Lei 7960/89:,,

•	 A'rt.l° Caberá prisão temporária:
•	 '1 , - quando imprescindível para as investigações do inquérito

policial;
'II -'quando o indicado não tiver residência fixa ou não

- forn'ècer elementos necessários ao esclarecimento de sua
identidade;
III - quando houver fundadas razões, de acordo com
qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou
pàrticipaçãodo indiciado nos seguintes crimes:

LI	
.lo :4
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1) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal;

Como se observa, restam plenamente caracterizados

os incisos 1 e III do artigo 1° da Lei 7960/89, não cabendo dúvidas sobre a

possibilidade e a imprescindibilidade da medida, para garantir, maior

-aprofundamento e sucesso da investigação, em razão do alto grau de

influência política dos investigados.

Além disso, o Ministério Público Federal também

entende necessária a decretação da indisponibiïidade dos bens: (a) dos

investigados JOSÉ ROBERTO ARRUDA, AGNELO QUEIROZ, NELSON

TADEU FILLIPELLI, MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA,

NILSON MARTORELLI, JORGE LUIZ SALOMÃO, SÉRGIO LUCIO

SILVA DE ANDRADE, FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO,

FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS

DE' ARAÚJO, LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA

ALCOFORADO,ALBERTÕ NOLLI TEIXEIRA, bem como de AFRÂNIO

ROBERTO DE SOUZA FILHO, por meio de oficio ao Banco Central do

Brasil, da Central Nacional de Indisponibilidade De Bens - C-NIB - e da

comunicação oficial à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse

caso por meio do sistema SOF-CEI), até o montante de R$ 60.000.000,00

(sessenta milhões de reais) valor aproximado referente às vantagens

indevidas solicitadas e recebidas na obra do Estádio Mané Guarrincha.; e (b)

o bloqueio dos bens, ativos, contas bancárias e investimentos pertencentes a

VIA ENGENHARIA S/A, por meio de oficio ao Banco Central do Brasil, da

Central Nacional de Indisponibilidade De Bens - CNIB - e da comunicação

oficial à CVM (para que o bloqueios e operaionalize nesse caso por meio

do sistema SOF-CEI), em montante suficiente para recompor o prejuízo

experimentado pela TERRACAP até o limite de R$ 450.000.000,00

(quatrocentos e cinquenta-milhões de reais)'

Valor referente à metade do sóbrepreço constatado pelo Tribunal de Contas do Distrito
Federal e Territórios, considerando que o empreendimento Estádio Nacional Mané

1
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Dessa forma, o MinistérioPúblico•Federal requêr
-	 /

A - a expedição , de mandados de busca e

apreensão domiciliar, nós endereços dos investigados abaixo

relacionados, com b- fim 4e apreender bens, valores e documentos -

relaciánados à execução e produtos do crime' em qtiestão, . bem como.

computadores, telefones celulàres, notébooks, hard disé (HD), 'pen-

drives, cds, dvds e quaisquer outras mídias de armazenamento, além de

qualquer elemento que constitua prova da prática de outro crime:

Guarrincha, foi executado por meio de consórcio entra a Via Engenharia S/A é a e
Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A. No tocante à Andrade Gutierrez
Invéstimentos em Engetihíria S/A, deixa: de solicitar eventual medida constritiva
patrimonial em dêcorrência de celebráção de termo de Ieniência como o Ministério Público•
Federal de conhecimento.desse Juízo Federal e hbmologado, para fins penais, nos autos n°
7098-60.2017.4.01.3400.	 . -	 .
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80)
12	 JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE

ARAÚJO (CPF n° 143.500.591-59)
13	 ESCRITÓRIO	 DE	 ADVOCACIA

WELLINGTON MEDEIROS

(CNPJ13.369.27910001-27)
14	 LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA

ALCOFORÁDO (CPF n°)
15	 ESCRITÓRIO	 DE	 ADVOCACIA

ALCOFORADO ASSOCIADOS

4CNPJ 07.577.081I0001-36)

Requer, também, AUTORIZAÇÃO para

extração de dados iii Iocú (conforme entendimento da autoridade

policial p contidos em aplicátivos que façam uso de Internet), bem como

a quebra do sigilo dos arquivos contidos nos HDs, CDs, DVDs,

Disquetes, Telefones Celulares, Pen Drives e outros meios de gravação

magnética apreendidos, procedendo-se a análise dos dados registrados.

Outrossim, pugna por que QS endereços desses

investigados 'possam ser apresentados a Vossa Excelência na data da decisão

judicial em referência, com gonfirmaão precisa dos mesmos, em caso de

deferimento.

B - a autorização da condução coercitiva de JOSÉ

WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS

BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO e de ALBERTO NOLLI

TEIXEIRA.

C - a decretação da prisão temporária de JOSÉ

ROBERTO ARRUDA, AGNELO QUEIROZ, NELSON TADEU

13
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FILLIPELLI, MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, NILSON

MARTORELLI,'AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO, JORGE

LUIZ SALOMÃO, SÉRGIO LUCIÓ SILVA DE ANDRADE,

FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO e FERNANDO MÁRCIO'

QUEIROZ.	 -:

- D - o bkqücio dos bens, aiivos, contas bancárias e

• investimentos pertencentes a JOSÉ ROBERTO ARRUDA, AGNELO

QUEIROZ, NELSON TADEU FILLIPELLI, MARUSKA LIMA »E

SOUZA HOLANDA, NILSON MARTORELLI, •AFRÁNIO

ROBERTO DE SOUZA FILHO, JORGELUIZ SALOMÃO, SÉRGIO

LUdO SILVA DE ANDRADE, -FRANCISCO CLÁUDIO

• MONTEIRO, FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ; JOSÉ

WELLINGTÓN MEDEIROS DE ARAÚJO,, LUIZ CARLOS

BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO e de ALBERTO NOLLI

TEIXEIRA, por meio déofício ao finco Central do Brasil, da Central

• Nacional de Indisponibilidade De Bens - CNJB -',e da comunicação

oficial à CVM (para que o, bloqueio se operacionalize nesse caso por

meio do sistema SOF-CEI), -até o montante de RS 60.000.000,00

(sessenta milhões de reais) valor aproximado referente às vantagens

indevidas oIicitadas e recebidas na obra do Estádio Mané Guarrincha.; e
E

- o bloqueio dos 'bens, ativos, contas bancárias e

investimentos pertencentes a VIA ENGENHARIA S/A, por meio de-

ofício - ao Banco Céntral do •. Brasil, da Central Nacional de,

Iiidisponibilidade De Bens'— CNIB —'e da comunicação oficial à CVM

(para que o bloqueiõs e optraàiomilize nesse caso por meio do sistema

SOF-CEI), em montante suficiente para recõmpor o prejúízo
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- experimentado pela TERRÀCAP até, o limite de R$ 450.000.000,00

(quatrocentos e cinquenta milhões de reais)'.

Brasília, 04 de maio de 2017

Procurador da República

FRANCISCO Gk1JLIfJ4) i2OIILSTEDTBASTOS:

	

-	 . .	 . Procurador República

.	 -	 .	 ..	 .	 .

à-

-	 -	 1

Valor referente . à metade do sobrepreço constatado pelo Tribunal de Contas do Distrito
Federal e Territórios considerando que o empreendimento Estádio Nacional Mané
-Guarrincha, foi executado por meio de consórcio entre a Via Engenharia S/A e a-Andrade
Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A: No tocante à Andrade Gutierrez Investimentos
em Engenharia S/A,- deixa de solicitar 'eventual medida constritiva patrimoniàl em
decorrência de , celébração de termo 'de leniéncia como o Ministério Público Federal de

•	 . conhecimento desse Juízo Federal e homologado, para fins penal s, nos autos n° 7098-'
60.2017.4.01.3400.
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ANEXO - CARLOS JOSÉ DE SOUZA - COPA

QUE ingressou na Andrade Gutierrez em 1985 como auxiliar de
patrimônio, passando por diversos cargos em diversas obras até se
tornar gerente comercial do Distrito Federal e Tocantins a partir de
2006, subordinado ao superintendente comercial RODRIGO LOPES e
ao Diretor CLOVIS PRIMO; QUE com relação à obra de reforma do
Estádio Nacional de Brasília esclarece que em 2008 foi designado por
seu superior RODRIGO LOPES para participar dos estudos junto com a VIA
ENGENHARIA para a implantação de uma Parceria Público-Privada para o

- Estádio Nacional de Brasília; QUE o referido estudo resultou na conclusão
pela inviabilidade do projeto; QUE então foi chamado por seu superior
RODRIGO LOPES e recebeu a informação de que deveria participar de um
grupo de estudos para a elaboração do Edital de licitação do Estádio
Nacional de Brasília junto à NOVACAP; QUE o referido Edital seria
direcionado a um consórcio entre ANDRADE GUTIERREZ e VIA
ENGENHARIA; QUE o depoente e EDUARDO ALCIDES ZANELATO
participavam de reuniões do grupo de estudos, inclusive reuniões técnicas
e cabia ao depoente coletar informações junto à Andrade Gutierrez para
passar ao grupo de estudos para que o edital fosse ajustado de forma a
filtrar as concorrentes, aumentando as chances de êxito do consórcio
AG/VIA; QUE o depoente presenciou em uma reunião com RODRIGO
LOPES, CLOVIS PRIMO e o então governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA a
exigência por parte do governador depois de já iniciado o procedimento
licitatório que a OAS integrasse o consórcio, mas não houve tempo hábil;
QUE o depoente tem conhecimento que houve apresentação de proposta
de cobertura pelas empresas DAS e Construtora Norberto Odebrecht; QUE
o consórcio AG/VIA sagrou-se vencedor do certame; QUE em 2010, o
governador ARRUDA havia sido preso e o governador em exercício era
ROGÉRIO ROSSO; QUE antes da assinatura do contrato, o depoente foi
chamado pelo superintendente RODRIGO LOPES para uma reuhião para
apresentar ANDRÉ LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA que seria a pessoa
que falaria em nome do então governador; QUE nesta oportunidade
ANDRÉ MOTTA solicitou o pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) a título de propina; QUE o depoente veio a realizar este pagamento



governador ainda
do P1 na campan
reais); QUE entãc
realização da reter
do percentual dev
solicitação deste,
dificuldade enconi
2013 o depoente
a urna pessoa de
ajudasse o ex-go
QUE então o deç
entrega de R$ 2.0
em aproximadam
canteiro de obras
GUSTAVO

Jemandou uma doação oficial para o diretório nacional
ia de 2012, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
o depoente fez a solicitação dentro da AG para a

ida doação de campanha; QUE quanto aos pagamentos
do ao vice governador TADEU FILIPPELLI do PMDB, por
ficaram a cargo da consorciada VIA tendo em vista a
rada pela AG em honrar com os compromissos; QUE em
)i apresentado pelo executivo da AG FLÁVIO MACHADO
orne SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, para que a AG
ernador JOSÉ ROBERTO ARRUDA a pagar advogados;
oente foi orientado por CLOVIS PRIMO a proceder a
)0.000,00 (dois milhões de reais), que foram entregues
nte 6 vezes a SÉRGIO LÚCIO pelo depoente sempre no
do Estádio; QUE o depoente pegava o dinheiro com
gerente administrativo da obra.



ANEXO - CARLOS JOSÉ DE SOUZA - GAMA

QUE ingressou na Andrade Gutïerrez em 1985 como auxiliar de
patrimônio, passando por diversos cargos em diversas obras até se
tornar gerente comercial do Distrito Federal e Tocantins a partir de
2006, subordinado ao superintendente comercial RODRIGO LOPES e
ao Diretor CLOVIS PRIMO; QUE com relação à obra de construção do
corredor de transportes BRT Sul (GAMA) esclarece que em 2007 foi
chamado por seu superior RODRIGO LOPES e recebeu a informação de
que deveria participar de um grupo de estudos com a DAS e a Via, para a
elaboração do Edital de licitação do BRT-GAMA junto ao Metrâ DF; QUE o
referido Edital seria direcionado ao consórcio formado pelas participantes
do grupo de estudos, com a anuência do presidente do Metrô DE, JOSÉ
GASPAR DE SOUZA; QUE o depoente participava de reuniões do grupo de
estudos, inclusive reuniões técnicas e lhe cabia coletar informações junto
à Andrade Gutierrez para passar ao grupo de estudos para que o edital
fosse ajustado de forma a filtrar as concorrentes, aumentando as chances
de êxito do consórcio AG/OAS/ VIA; QUE o depoente tem o conhecimento
que houve proposta de cobertura, pela Construtora Norberto Odebrecht e
acredita que da Serveng; QUE o depoente não realizou nenhuma tratativa
para as propostas de cobertura; QUE o certame resultou a na formação do
consórcio AG/OAS/VIA/SETEPLA, tendo esta última ingressado no
consórcio apenas para atender a exigência do Edital; QUE o depoente e
RODRIGO LOPES, foram informados por CLOVIS PRIMO, que havia um
compromisso de pagamento de propina de 2% para o PT e 2% para o
PMDB da participação da AG no consórcio; QUE em uma reunião, recebeu
de seus superiores a incumbência de providenciar os pagamentos dos
valores indevidos bem como as instruções de fazê-lo através da geração
de dinheiro na própria obra; QUE então foi apresentado aos operadores
de AGNELO QUEIROZ (PT), JORGE SALOMÃO e de TADEU FILIPPEW
(PMDB), AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO, para quem os pagamentos
deveriam ser efetuados; QUE, no entanto, iniciadas as obras o depoente
foi promovido a superintendente e transferido para Minas Gerais; QUE
por este motivo quem assumiu o cargo de gerente comercial nesta obra
foi RODRIGO LEITE; QUE então o depoente em uma reunião junto com o
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ANEXO - CARLOS JOSÉ DE SOUZA - LURB

QUE ingressou na Andrade Gutierrez em 1985 como auxiliar de
patrimônio, passando por diversos cargos em diversas obras até se
tornar gerente comercial do Distrito Federal e Tocantins a partir de
2006, subordinado ao superintendente comercial RODRIGO LOPES e
ao Diretor CLOVIS PRIMO; QUE com relação às obras do entorno do
Estádio Nacional de Brasília esclarece que para a realização da Copa do
Mundo de 2014, havia necessidade de atender às exigências relativas ao
urbanismo, paisagismo e acessos feitas pela FIFA; QUE havia também o
interesse do então governador Agnelo dos Santos Queiroz Filho em obter
a certificação LEED Platinum para o Estádio Nacional de Brasília; QUE
diante disso, o governador demandou ao Consórcio Brasília 2014 (Andrade
Gutierrez e Via Engenharia), que estava realizando as obras do Estádio
Nacional de Brasília, que fizesse obras em caráter de urgência no entorno
do estádio, a fim de que fosse possível a realização da Copa das
Confederações em 2013 e, posteriormente, da Copa do Mundo em 2014;
QUE quando destas solicitações o governador se comprometeu a pagar as
obras executadas em um contrato futuro; QUE havia uma determinação
de CLOVIS PRIMO para que a obra do Estádio fosse entregue de forma a
não prejudicar a imagem da AG, pois seria muito ruim apenas entregar o
Estádio sem condições mínimas de uso; QUE dada a impossibilidade de
agregar as obras complementares ao escopo do contrato das obras civis
do estádio (Contrato ASJUR/PRES n. 2 523/2010), foi demandado que se
fizesse o mínimo necessário para a realização da Copa das Confederações
e que isso seria objeto de urna nova licitação para atender às exigências
da FIFA para a Copa do Mundo, bem como as obras necessárias para a
obtenção da certificação LEED Platinum; QUE sabe que as referidas obras
foram realizadas antecipadamente; QUE o depoente não participou da
nova licitação de LURB.
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ANEXO - RODRIGO LEITE - COPA

QUE ingressou na Andrade Gutierrez em 1998 como estagiário, se
formou em 1999 quando assumiu o cargo de engenheiro de obras;
QUE em 2008 foi transferido para Goiás para trabalhar na obra da
Ferrovia Norte Sul; QUE em 2009 assumiu o cargo de gerente
comercial passando a atuar junto à VALEC, tendo sido transferido
para Brasília, ficando diretamente subordinado ao superintendente
comercial RODRIGO LOPES e ao Diretor CLOVIS PRIMO; QUE em
2012 foi chamado para atuar como gerente comercial das obras do
Governo do Distrito Federal, passando a atuar nos assuntos tratados
pelo gerente comercial CARLOS JOSÉ; QUE estavam em andamento
as obras de reforma do Estádio Nacional de Brasília para a Copa de
2014 e de construção do corredor de transportes BRT Sul (GAMA);
QUE com relação à obra de reforma do ESTADIO, ao assumir suas
funções no GDF foi chamado para uma reunião com CARLOS JOSÉ e o
superintendente RODRIGO LOPES, ocasião em que foi informado que a
Andrade Gutierrez havia assumido um compromisso de pagamento de
propina de 4% sobre sua parte do contrato, sendo 3% para o PT pagos
diretamente pela Andrade Gutierrez e 1% para o PMDB pagos através da
Via Engenharia e posteriormente compensados entre as consorciadas;
QUE o depoente não tinha o controle do pagamento da propina de uma
forma global; QUE realizava pagamentos apenas quando era demandado
por CARLOS JOSÉ ou, quando era cobrado pelo operador do então
governador AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO, de nome JORGE
SALOMÃO, sendo certo que todas as vezes que o depoente era cobrado
por JORGE SALOMÃO, levava a demanda a CARLOS JOSÉ, que buscava
autorização para realizar ou não os pagamentos; QUE o depoente acredita
ter feito aproximadamente de 10 pagamentos em espécie a JORGE
SALOMÃO; QUE pegava os valores sempre com GUSTAVO ROCHA que foi
gerente administrativo da obra do Estádio Nacional de Brasília; QUE o
depoente não tinha conhecimento de como o dinheiro era gerado; QUE
em 2013 o depoente foi informado por CARLOS JOSÉ que o governador
teria solicitado que fossem feitos pagamentos ao advogado LUIS CARLOS
BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO; QUE o depoente fez
aproximadamente 4 pagamentos a ALCOFORADO que totalizam R$
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ANEXO - RODRIGO LEITE - GAMA

QUE ingressou na Andrade Gutierrez em 1998 como estagiário,
se formou em 1999 quando assumiu o cargo de engenheiro de obras,
tendo atuado em inúmeras obras e estudos em todo o país; QUE em
2008 foi transferido para Goiás para trabalhar na obra da Ferrovia
Norte Sul; QUE em 2009 assumiu o cargo de gerente comercial
passando a atuar junto à VALEC, tendo sido transferido para Brasília,
ficando diretamente subordinado ao superintendente comercial
RODRIGO LOPES e ao Diretor CLOVIS PRIMO; QUE em 2012 foi
chamado para atuar como gerente comercial das obras do Governo
do Distrito Federal, passando a atuar nos assuntos tratados pelo
gerente comercial CARLOS JOSÉ; QUE estavam em andamento as
obras de reforma do Estádio Nacional de Brasília para a Copa de 2014
e de construção do corredor de transportes BRT Sul (GAMA); QUE
com relação à obra do BRT GAMA, ao assumir suas funções no GDF
foi chamado para uma reunião com CARLOS JOSÉ e o superintendente
RODRIGO LOPES, ocasião em que foi informado que havia uni
compromisso de pagamento de propina de 2% para o PT e 2% para o
PMDB dos recebimentos da AG e que caberia ao depoente a incumbência
de realizar tais pagamentos; QUE então foi apresentado por CARLOS JOSÉ
na canteiro da obra, após uma visita, aos operadores de AGNELO
QUEIROZ (PT), JORGE SALOMÃO e de TADEU FILIPPELLI (PMDB), AFRÂNIO
ROBERTO DE SOUZA FILHO, para quem os pagamentos deveriam ser
efetuados; QUE o depoente neste caso tinha o controle global dos
pagamentos de propina; QUE a cada medição a AG teoricamente deveria
pagar 4% de propina calculados sobre o valor do depósito recebido; QUE
no entanto a AG tinha dificuldade de gerar o dinheiro correspondente à
divida da propina; QUE o depoente realizou aproximadamente 19
pagamentos em espécie para AFRÂNIO e JORGE SALOMÃO; QUE no início
ambos os operadores pegavam os pagamentos juntos, mas a partir de
determinado momento apenas um deles comparecia e pegava o valor
relativo aos dois partidos; QUE o depoente não sabe precisar quais
pagamentos foram entregues aos dois juntos; QUE o depoente sempre
pegava os valores em espécie com GUSTAVO ROCHA que foi gerente
administrativo da obra; QUE no início de 2014 a AG como de costume
estava muito atrasada com os pagamentos de propina, e o depoente
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consorciadas; QUE da mesma forma o depoente levou a demanda a

RODRIGO LOPES e aos demais integrantes do consórcio, e que quem

operacionalizou o pagamento foi o próprio RODRIGO LOPES;

c
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ANEXO - RODRIGO LEITE - LURB

QUE ingressou na Andrade Gutierrez em 1998 como estagiário, se
formou em 1999 quando assumiu o cargo de engenheiro de obras;
QUE em 2008 foi transferido para Goiás para trabalhar na obra da
Ferrovia Norte Sul; QUE em 2009 assumiu o cargo de gerente
comercial passando a atuar junto à VALEC, tendo sido transferido
para Brasília, ficando diretamente subordinado ao superintendente
comercial RODRIGO LOPES e ao Diretor CLOVIS PRIMO; QUE em
2012 foi chamado para atuar como gerente comercial das obras do
Governo do Distrito Federal, passando a ficar também subordinado a
CARLOS JOSÉ; QUE estavam em andamento as obras de reforma do
Estádio Nacional de Brasília para a Copa de 2014 e de construção do
corredor de transportes BRT Sul (GAMA); QUE para a realização da
Copa do Mundo de 2014, havia necessidade de atender às exigências
relativas ao urbanismo, paisagismo e acessos feitas pela FIFA; QUE havia
também o interesse do então governador Agnelo dos Santos Queiroz Filho
em obter a certificação LEED Platinum para o Estádio Nacional de Brasília;
QUE diante disso, o governador demandou ao Consórcio Brasília 2014
(Andrade Gutierrez e Via Engenharia), que estava realizando as obras do
Estádio Nacional de Brasília, que fizesse obras em caráter de urgência no
entorno do estádio, a fim de que fosse possível a realização da Copa das
Confederações em 2013 e, posteriormente, da Copa do Mundo em 2014;
QUE nenhuma dessas tratativas foram feitas diretamente com o
depoente; QUE dada a impossibilidade de agregar ao escopo do contrato
das abras civis do estádio (Contrato ASJUR/PRES n9 523/2010), foi

demandado que se fizesse o mínimo necessário para a realização da Copa
das Confederações e que o pagamento seria resolvido em uma nova
licitação para atender às exigências da FIFA para a Copa do Mundo, bem
como as obras necessárias para a obtenção da certificação LEED Platinum;
QUE sabe que as referidas obras foram realizadas antecipadamente e
posteriormente houve uma nova licitação que foi direcionada para o
consórcio AG/Via, contando com o apoio das empresas Norberto
Odebrecht e Constran;
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal

iO' Vara - Criminal ei° Juizado Especial Federal Criminal
SEPN, Quadra 510, Bloco C, Lote 08, Ed. Cidade de Cabo Frio, 4 0 Andar, CEP 70.070-901, Brasília

Contatos: (61) 3521 3654 e 3521 3659 (fax) - e-mail: 10vara.dftrf 1 .ius.br

PROCESSO N92íOOd'J'2 '20/ 9t4.&/3o0

TERMO DE CONCLUSÃO

Nesta data, faço estes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) Federal
da 109 Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, do que, para constar,
lavrei este termo,

Brasília/DF,	 /_£2S /2017.

JANIO4IINØY DOS SANTOS
Diretor de Secrkjja 10i1 Vara Federal/SJDF
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DECISÃO

1. RELATÓRIO

Cuida-se de requerimento de Medidas Cautelares que faz a Ilustre Autoridade Policial

Federal, Dra. Fernanda Costa de Oliveira, consistente, em primeiro lugar, na decretação da Prisão

Preventiva de José Roberto Arruda, Agnelo Santos Queiroz Filho, Nelson Tadeu Fillipelli, Maruska

Lima de Souza Holanda, Nílson Martorelli. Jorge Luiz Salomão, Sérgio Lúcio Silva de Andrade,

Francisco Cláudio Monteiro e Fernando Márcio Queiroz.

O segundo pedido consiste na busca e apreensão em endereços de doze pessoas: José

Roberto Arruda, Agnelo Santos Queiroz Filho, Nelson Tadeu Fillippelli, Maruska Lima de S.

Holanda, Nílson Martorelli, Jorge Luiz Salomão, Sérgio Lúcio Silva de Andrade, Francisco Cláudio

Monteiro, Fernando Márcio Queiroz, Via Engenharia S. A., Escritório de Advocacia Wellington

Medeiros e Escritório de Advocacia Alcoforado Associados.

Em terceiro, pede o DPF a condução coercitiva de José Wellington Medeiros de Araújo,

Luiz Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado e Alberto Noili Teixeira.

Alega a autoridade policial que foi instaurado Inquérito Policial, do qual fazem partes as

medidas requeridas, em 08 de setembro de 2016 em razão da remessa pelo STF (Ministro Teori

Zavascki, STF, Petição n. 5998) de colaborações premiadas que apontam diversos crimes, tais como

de peculato e crimes de fraudes em licitação de obras no Distrito Federal praticadas pela

Construtora Andrade Gutierrez S.A. (AG) e Via Engenharia, em especial na obra do Estádio Mané

Garrincha, por ocasião da Copa do Mundo de 2014.

O STF enviou os Termos de Colaboração Premiada de 03 (três) altos executivos da Andrade

Gutierrez (AG): Rogério Nora de Sá, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo e Flávio Gomes Machado

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLI5NJEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16105/2017, com base na Lei 11.419 de
19/12,2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://vwwtríl jus,br/aulenticidade. mediante código 69603643400221.
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Filho, que revelaram que a concorrência licitatória no Estádio teria sido forjada para que vencesse o

consórcio Via Engenharia & Andrade Gutierrez e que houve pagamento de propina para os

Governadores do Distrito Federal (da época) José Roberto Arruda e seu sucessor Agnelo Santos

Queiroz, bem como para o então Vice-Governador do DF Tadeu Fillipelli.

Aponta que as irregularidades descritas pelos colaboradores supramencionados (e

homologadas pelo STF) foram confirmadas ou referenciadas perante a Polícia Federal por meio de

funcionários, executivos ou ex-diretores da Andrade Gutierrez. como Júlio César de Azevedo Reis e

Antônio Raimundo Comes Silva Filho (ambos da Terracap); Flávio Gomes Machado Filho, Clóvis

Renato Numa Peixoto Primo e Rogério Nora de Sá (da Andrade Gutierrez, reinquiridos); Rodrigo

Leite Vieira e Carlos José de Souza (empregados da Construtora Andrade Gutierrez).

Aduz que a obra da reforma do Mané Garrincha, o Estádio mais caro da Copa no Brasil,

gerou um prejuízo de 1,3 (bilhão) tanto à Terracap, quanto à União que é acionista em 49% da

Terracap, e sequer foi feito à época um estudo de viabilidade econômica. Acrescenta que Laudo da

Polícia Federal aponta fortes indícios de fraude à licitação em que sagrou como vencedor o

consórcio das empresas (Via Engenharia e Andrade Gutierrez), tendo havido direcionamento da

concorrência, e constatação pelo TCDF de superfaturamento de novecentos milhões na reforma do

Estádio, em valores atualizados a 2017.

No que toca ao pedido de prisão preventiva, a Autoridade da Polícia Federal fundamenta,

dentre outros pontos, a existência dos fatos criminosos, a produção de prova pericial, a prática

sistemática e habitual dos crimes de corrupção, a associação criminosa e lavagem de dinheiro

estendida ao longo dos anos e dos governos do Distrito Federal, além do prejuízo bilionário com a

construção do Estádio. Entende haver riscos à ordem pública, à aplicação da lei e à instrução,

considerando que os requeridos podem empreender novas operações de lavagem de dinheiro,

dissipar ativos, e efetuar tratativas visando a macular e a destruir provas, e movimentar contas

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLI5NEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11,419 de
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://iv'v.tri! .jus.hr/autenticidade. mediante código 69603643400221
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bancárias ainda não identificadas.

Ouvido, o Ministério Público Federal concorda com a Dra. Delegada de Polícia, salvo

quanto à decretação da prisão preventiva neste instante, requerendo que seja antes analisada e aceita

a prisão temporária dos requeridos.

Conforme o J'arquet foi firmado termo de leniéncia (e homologado por este Juízo Federal)

entre a Construtora Andrade Gutierrez e o Ministério Público, especialmente para adesão de

funcionários da referida empresa que queiram aderir colaborando com os fatos, já tendo alguns

lenientes na oportunidade apresentado robustas provas das possíveis práticas ilícitas envolvendo a

reforma do Estádio Nacional de Brasília, além de provas que envolvem quase os mesmos

investigados aqui requeridos nas fraudes do BRT-SUL-Gama (obra custeada com recursos federais

do PAC) e ainda na LURB (serviços urbanísticos no entorno do Estádio), envolvendo verbas

também federais e com semelhante modus operandi de irregularidades (por exemplo, pagamento de

propinas e existência na Construtora AG de caixa 2 único contendo recursos federais e estaduais)

para fazer face à corrupção, sobre os quais já foram abertos procedimentos investigatórios conexos

com a presente investigação.

Ao concordar com o pedido de busca e apreensão, o órgão ministerial pede que seja

ampliada a mesma medida a Afrânio Roberto de Souza Filho, imputando-lhe a condição de

operador financeiro do investigado Nelson Filipelli, conforme o acordo de leniência entre o MPF e

a Andrade Gutierrez.

Além de requerer a prisão temporária dos envolvidos, o MPF postula a decretação da

indisponibilidade dos bens dos investigados: JOSÉ ROBERTO ARRUDA, AGNELO QUEIROZ,

NELSON TADEU FILLIPELLI, MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, NÍLSON

MARTORELLI, JORGE LUIZ SALOMÃO, SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE.
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FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO, FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, JOSÉ

WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA

ALCOFORADO, ALBERTO NOLLI TEIXEIRA e AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO até

o limite de sessenta milhões de reais. Outrossim, requer o bloqueio dos bens ativos, contas e

investimentos da EMPRESA VIA ENGENHARIA S.A., até o limite de quatrocentos e cinquenta

milhões de reais.

2. DECISÃO

2. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Se de um lado se constata que os recursos para a construção do Estádio Mané Garrincha

tiveram recursos exclusivamente distritais, por outro se pode concluir com os órgãos requerentes

desta medida que existem inúmeros outros elementos probatórios de que as irregularidades são mais

amplas do que a reforma do Estádio Mané Garrincha pelo mesmo grupo de pessoas e na mesma

época, pois, no mesmo contexto subjetivo e temporal visando à construção do estádio de futebol

para a CopaJ2014, ao menos dois outros procedimentos licitatórios e contratos de obras e serviços

foram executados nesta Capital Federal, na mesma época, com a participação direta ou indireta das

empreiteiras acima citadas, além de outras, quais sejam: o BRT SUL - GAMA e a LURB - obras e

serviços urbanísticos no entorno do Estádio Mané Garrincha; é quase o mesmo o grupo criminoso

(segundo o MPF dividido em: núcleo econômico/Construtora Andrade Gutierrez etc.; núcleo

administrativos/então gestores da coisa pública; núcleo financeiro operacional/receptores do

dinheiro e atravessadores; núcleo político/agentes políticos), conforme o acordo de leniência

firmado envolvendo o BRT SUL - Gama, obra custeada com recursos federais do PAC; a

Construtora Andrade Gutierrez possuía um CAIXA 2 único que movimentava valores de obras
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distribuídas em todo o território nacional e não um caixa local para cada obra.

O interesse da União manifestado expressamente pela AGU no inquérito em curso no

Departamento de Polícia Federal e a prova de participação acionária da União em 49% na

TERRACAP (e GDF 51%) diante da particularidade do caso em que se informam da enormidade do

prejuízo econômico para a TERRACAP (GDF e União) se somam a outros elementos que

decisivamente conduzem ao entendimento deste Juízo de que, de fato, se cuida de competência da

Justiça Federal. Esse interesse da União é reiterado pelas informações colhidas da Internet de que

houve reunião recente do Conselho de Administração para tratar das possíveis fraudes e o impacto

do prejuízo no Estádio Mané Garrincha entre representantes da União e do Distrito Federal, ambos

proprietários da TERRACAR

Além disso, ainda que as obras no Estádio Mané Garrincha tenham sido custeadas

integralmente pela TERRACAP, os valores que se apontam como pagamentos de propina/corrupção

feitos pela construtora Andrade Gutierrez, conforme as diversas declarações constantes dos autos

investigativos, saíram de um CAIXA 2 único abastecido por dinheiro vindo de diversas obras feitas

com recursos federais, estaduais e distritais da aludida Construtora (Caixa 2 único), o que conduz

mais uma vez à competência da Justiça Federal, nos termos expressos na Constituição.

Além disso, as irregularidades no Estádio Mané Garrincha não podem ser analisadas de

forma isolada, porque fazem parte de um bloco maior de indicadas irregularidades em apuração

contra o mesmo grupo tido como criminoso no Distrito Federal, que inclui obras recebidas do

Governo Federal, tal como BRT SUL Gama, que recebeu recursos do PAC - Governo Federal, como

bem apontou o MPF em seu parecer.

Por tais razões, reitero a competência da Justiça Federal no âmbito das presentes

investigações em curso no DPF e no MPF e para apreciar esta medida cautelar, tanto por entender
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que se trata de "infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União -

art. 109. IV. da Constituição" e por me convencer da aplicabilidade da regra de conexão, nos termos

do art. 76 c/c o enunciado da Súmula 122 do STJ "Compete à Justiça Federal o processo e o

julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a

regra do ar!. 78, II, "a", do Código de Processo Penal".

2.2. PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

A Polícia Federal representa pela prisão preventiva de José Roberto Arruda, Agnelo Santos

Queiroz Filho, Nelson Tadeu Filtipeili, Maruska Lima de Souza Holanda, Nílson Martorelli, Jorge

Luiz Salomão, Sérgio Lúcio Silva de Andrade, Francisco Cláudio Monteiro e Fernando •Márcio

Queiroz, ao passo que para as mesmas pessoas o Ministério Público requer por enquanto a prisão

temporária, pedindo a inclusão de Afrânio Roberto de Souza Filho nessa última medida.

Mais adequado juridicamente no momento é apreciar somente o pedido do Ministério

Público Federal de Prisão Temporária dos acusados, o que constitui um minus em relação ao plus,

isto é, ao pedido da autoridade policial federal de prisão preventiva, sem prejuízo da apreciação da

representação da Autoridade Policial posteriormente, se reiterado o requerimento ou feito novo

pedido com novas provas produzidas, se for o caso.

Para a decretação da prisão temporária, à luz do art. 1° da Lei n. 7.960/89, é necessário que a

prisão se caracterize como imprescindível para as investigações do inquérito policial ou que haja

fundadas razões de autoria ou participação do requerido em diversos crimes, como (é a hipótese dos

autos) tais como associação criminosa e outros delitos graves.

Os crimes em apuração dizem respeito às fraudes na construção/reforma do Estádio Mané
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Garrincha, nesta Capital, para os fins da Copa do Mundo de 2014. Segundo informações citadas na

representação policial (fls. 33), pelo balanço patrimonial da TERRACAP essa obra gerou um

prejuízo de um bilhão e trezentos milhões de reais, um incomensurável estrago contábil às contas da

TERRACP com prejuízo do GDF e à União proprietárias dessa instituição. Aliás, o investimento

inicial que era de seiscentos e noventa milhões chegou ao total com um bilhão e meio de reais, com

um rombo contábil irreversível, segundo os prognósticos colacionados na representação policial.

Para a construção da obra, de acordo com o que apontam os indícios, foi formada uma

associação, ao que tudo indica criminosa entre a Construtora Andrade Gutierrez e a Via Engenharia

(Consórcio Brasília 2014) por ingerência e liderança do então Governador da época José Roberto

Arruda.

A construção dessa obra de grande vulto se deu durante o mandato do então Governador

Agnelo Santos Queiroz Filho, com indícios de graves irregularidades, que vão desde a ausência de

estudos de viabilidade econômica, combinação entre as maiores construtoras do país no fatiamento

dos Estádios. Nessa combinação a reforma do Mané Garrincha, com a ingerência e direcionamento

do Governador Arruda, teve como empresas escolhidas, mediante combinação de preços com outras

como a Construtora Odebrecht, o Consórcio das Empresas acima citadas (VIA e AG). Também, há

indícios de desvio dos recursos bilionários da obra para outros fins, tais como pagamento a

campanhas políticas por meio de "Caixa 2' (por e para Nelson Tadeu Fillippelli), para

enriquecimento ilícito de governadores (Agnelo e Arruda) e valores ilícitos para funcionários

públicos (Maruska Lima de Souza Holanda, Nílson Martorelli e Francisco Cláudio Monteiro)

mediante propina por interpostas pessoas, os chamados operadores ou representantes para arrecadar

sistematicamente o dinheiro das Construtoras, entre os quais os investigados Jorge Luiz Salomão e

Sérgio Lúcio Silva de Andrade, e pontualmente pelos advogados Wellington Monteiro e Luiz Carlos

Alcoforado.
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Além dos documentos aos quais se reporta, a autoridade policial apresenta Laudo Pericial e

Informações Técnicas da Polícia Federal que faz uma análise ao Edital de licitação da obra do

Estádio, apontando indícios fortes de fraude à licitação.

Eis o quadro a demonstrar fortes indícios de materialidade delitiva relacionada aos crimes,

entre outros em apuração, de associação criminosa, peculato, fraude à licitação e corrupção de

funcionários da TERRACAP, do GDF e dos ex-governadores indicados; corrupção dos dirigentes

das Construtoras Andrade Gutierrez e da Via Engenharia, esta dirigida pelo investigado Fernando

Márcio Queiroz, com participação nos eventos do Diretor da Empresa o Sr. Alberto Noili, além de

outros delitos em apuração como lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Localizo, ademais, fortes elementos indiciários de autoria nas pessoas de todos os

investigados no presente Inquérito Policial nos eventos criminosos apontados. A documentação

(perícias, pareceres, análise contábil independente e do TC-DF) aponta as responsabilidades dos

servidores/agentes públicos na construção do Estádio Nacional, tais como então Diretores da

TERRACAP, Diretores da Via Engenharia e da Andrade Gutierrez, autorizações de Governadores, e

depoimentos dos Diretores da TERRACAP. Além disso, realça nos autos um conjunto probatório

harmônico, onde se descrevem detalhes das tratativas iniciais e as que se desenvolveram da fraude à

licitação e recebimento criminoso de dinheiro público, uma verdadeira sangria aos cofres públicos,

que resultou em aproximadamente novecentos milhões de reais, atualizados, apenas na reforma de

um Estádio de Futebol cujo custo total foi de um bilhão e meio de reais.

Perante a PGR e STF os colaboradores da Andrade Gutierrez (AG) Rogério Nora de Sá,

Clóvis Renato Numa Peixoto Primo e Flávio Gomes Machado Filho descreveram o iter criminis da

combinação feita entre o Consórcio e o ex-governador José Roberto Arruda e as vantagens em

propina dadas a esse agente político, tanto pela via Engenharia quanto pela Andrade Gutierrez;

caminho do crime que se seguiu com a propina paga ao longo dos anos do Governo Agnelo
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Queiroz, por e a interpostas pessoas.

Os detalhes da longa trama criminosa foram dados perante a Polícia Federal pelos diretores

da Construtora AG Flávio Gomes Machado Filho, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo e Rogério

Nora de Sá, e principalmente pelos diretores da mesma Construtora Rodrigo Leite Vieira e Carlos

José de Souza.

O que chama a atenção é que segundo os relatos, os valores da propina não eram em geral

repassados via bancária, mas pagamentos em espécie aos atravessadores e até mesmo a

beneficiários diretamente, conforme se pode verificar da situação de cada investigado, a seguir.

JOSÉ ROBERTO ARRUDA, na qualidade de Governador, em 2009 e 2010, foi quem

tramou toda a fraude licitatória e os crimes daí derivados ao articular a saída de outras construtoras

do Certame e ao apontar/determinar desde logo as vencedoras: Construtoras AG e Via Engenharia,

mediante recebimento de propina. Como em razão de sua prisão não pode receber todo o dinheiro,

segundo os relatos, pressionou para receber parte do dinheiro que as Construtoras haviam lhe

repassado depois de sua liberdade, em 2013, quando obteve êxito parcial em seu intento. Para tanto,

foi auxiliado pelo investigado Sérgio Lúcio Silva de Andrade como seu representante e receptor do

dinheiro das Construtoras. Todos os elementos até agora juntados sinalizam para o fato de que

ROBERTO ARRUDA liderou no inicio a associação criminosa em conluio com as Construtoras,

havendo indícios de práticas suas de delitos de fraude à licitação e lavagem de dinheiro etc.

SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE é apontado pelos testemunhos dos colaboradores e

lenientes como o operador de José Roberto Arruda na segunda fase de pedido de propina, a partir de

2013: era o interlocutor; a pessoa próxima e de confiança do ex-governador; era quem pedia e

recebia o dinheiro para o ex-governador, inclusive lhe foi repassado um valor de dois milhões de

reais diretamente de funcionários das Construtoras. Há, assim, indícios de que incorreu no delito de
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corrupção. associação ou organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros em apuração.

AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO foi o Governador que construiu o Estádio (executou

a obra bilionária) e o fez retirando obstáculos, ainda que para isso tivesse que articular para que

fosse modificada as finalidades da TERRACAP pela Câmara Legislativa, a fim de que essa empresa

pudesse executar a reforma do Mané para a Copa do Mundo, e o fez, segundo direcionam os autos,

a qualquer custo. Agnelo, segundo os lenientes e colaboradores, recebeu milionária propina, por

meio de seu interlocutor mais usual, Jorge Luiz Salomão, perante as construtoras sobretudo para

custear eventos do Governos, tendo também pedido dinheiro para seu auxiliar Francisco Cláudio

Monteiro, e, ainda segundo as declarações dos colaboradores, por meio do advogado Wellington

Monteiro, incorrendo a prior! em todos os delitos listados na tipificação da representação policial.

Os termos dos autos dão conta de que JORGE LUIZ SALOMÃO teria sido o intermediário

sistemático e usual do então Governador AGNELO QUEIROZ no recebimento dos valores das

Construtoras, conforme aponta, por exemplo, o colaborador RODRIGO LEITE VIEIRA, ao dizer

que entregou em 2014, no Canteiro de Obras do Estádio Mané Garrincha, vultosos valores de

propina destinados ao ex-governador em mãos de JORGE LUIZ SALOMÃO, havendo indícios,

assim, de que teria cometido os delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, fazendo parte também

de associação criminosa liderada por AGNELO QUEIROZ.

Constam indícios neste caderno inquisitório que o então Vice-Governador NELSON

TADEU FILLIPELLI se associou e cometeu delitos de corrupção e lavagem de dinheiro, entre

outros a serem apurados, tendo feito diversos pedidos de propina da Andrade Gutierrez. Inclusive

recebera propina para o seu partido PMDB, entre 2013 e 2014, tendo recebido valores ilícitos

também da Construtora Via Engenharia tudo em função da realização das obras e na execução do

contrato licitatória em que as duas Empresas saíram vencedoras e executaram a obra hiperfaturada.

Assim, os indícios demonstram até agora que NELSON FILLIPPELLI cometeu diversas vezes o
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delito de corrupção e de lavagem de dinheiro e ainda de associação criminosa com os demais

membros da "quadrilha' como AGNELO FILHO e outros. Registre-se que, segundo o MPF, com

base nos acordos de Ieniência. TADEU FILLIPPELLI se utilizou para o recebimento do dinheiro de

AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO seu operador e interlocutor com as Construtoras.

No que diz com a AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO, como apontam os lenientes

Carlos José de Souza e Rodrigo Leite seria ele o operador financeiro do então Vice-Governador

NELSON TADEU FILLIPPELLI, tendo, ad exemplum, recebido da Construtora Andrade Gutierrez

dezenove pagamentos de propina, no percentual de 4% de cada medição, o que revela indícios de

que tenha cometido os delitos de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, como apontam os documentos, ex-presidente

da Terracap e que exerceu outros cargos relevantes no GDF, foi integrante da Comissão de Licitação

que consagrou as Empresas Via Engenharia e Andrade Gutierrez como vencedoras do certame da

Construção do Estádio e única signatária da homologação e adjudicação da pré-qualificação do

aludido Consórcio, tendo o funcionário Rodrigo Leite Vieira sido peremptório em seu depoimento

de que TVIARUSKA, na qualidade de Diretora da Novacap e depois presidente da Terracap teria

recebido valores ilícitos, tanto da Via Engenharia, quanto da Construtora AG, tudo a apontar que

pode ter incorrido nos delitos de corrupção, fraude à licitação, associação ou organização criminosa

e lavagem de dinheiro.

Da mesma maneira, NÍLSON MARTORELLI, outro Diretor, então Presidente da

NOVACAP e igualmente ocupante de outros cargos executivos no GDF, bastante ligado à obra foi

alvo das confissões de Rodrigo Leite Vieira de que teria, assim como ocorreu com MARUSKA

recebido propina durante os aditamentos contratuais da reforma do Estádio Mané Garrincha,

recebendo dinheiro de Alberto Nolil da Via Engenharia e da Andrade Gutierrez, incorrendo nos

mesmos delitos que se vislumbra ter como indícios para MARUSKA.
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FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO, liderado e chefe de Gabinete de Agnelo Queiroz,

foi o representante do GDF para a Copa do Mundo e segundo relatos de colabores, teria recebido a

pedido de Agnelo, o valor de duzentos e cinquenta mil reais, com indícios de que teria praticado o

delito de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ é o proprietário da Empresa Via Engenharia, que

participou de toda a história criminosa da Construção do Estádio de Brasília. Tem contra si indícios

de participação nos delitos pelas declarações de diversos executivos da Construtora AG, que

detalharam que ambas as empresas fraudaram a licitação da construção do estádio e a execução do

empreendimento, prometeram e pagaram valores ilícitos ao Governador da época Arruda e em

seguida ao Governador Agnelo, participando ativamente das tratativas relacionadas com a fraude à

licitação. Também há indícios de que teria corrompido, sempre por meio do seu Diretor Alberto

Noili, a então Presidente da Terracap Maruska Lima e o Presidente da Novacap Nílson Martorelli,

ambos ligados ao então Governador Agnelo, prova indiciária que leva a se concluir que para dar

continuidade à participação da Via Engenharia esse investigado teve que continuar pagando a

propina para que pudesse construir com o evidente hiperfaturamento a reforma do Estádio Nacional

e obter, conforme os indícios, as vantagens pessoais e financeira de uma licitação fraudada e obra

bilionária por meio de pagamento ao ex-governador Agnelo e seu grupo.

Desse modo, convenço-me da necessidade da prisão temporária dos requeridos, por se

afigurar imprescindível para o sucesso das investigações nesta fase em que devem concentrar-se as

diversas diligências e busca de provas, para que não atrapalhem por si ou por terceiros as

investigações.

Como bem observou a autoridade policial: 'considerando que a análise dos materiais

apreendidos, bem como os depoimentos e interrogatórios (a serem) realizados após o cumprimento

das medidas ora pleiteadas devem sugerir novos locais que serão alvos de pedidos de Busca e

Documento assinado digitalinente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16105/2017, com base na Lei II 419 de
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Apreensão, mas que só estarão preservados com a decretação da Prisão Cautelar dos principais

alvos"; e ainda o Ministério Público Federal, de que não há dúvidas quanto à imprescindibilidade da

medida cautelar também para "garantir o maior aprofundamento e sucesso da investigação, em

razão do alto grau de influência política dos investigados".

Assim, neste momento e fase do inquérito policial, em que é necessária a colheita de

maiores elementos para se avançar nas investigações, considerando que uma obra de um bilhão e

quinhentos milhões de reais, tem-se apenas indicados pontualmente os crimes de associação

criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e fraude à licitação, parece

imprescindível que a partir deste instante os requeridos sejam privados, excepcionalmente, de suas

liberdades, para que não atrapalhem as investigações, não atuem para esconder o produto do crime,

se existente, não sumam com provas e indícios, não façam conluio nem invistam direta ou

indiretamente contra os colaboradores e coinvestigados, não apaguem a trilha do dinheiro, não usem

de sua liderança e conhecimento dos fatos para obstar de algum modo a busca da prova, além de

outras condutas que podem ser planejadas e executadas pelos requeridos se continuarem em

liberdade, pela capacidade e potencial que possuem de atrapalhar as investigações que a partir da

execução da medida poderão se concentrar em análise das provas obtidas, nas perícias a serem

realizadas e principalmente na tomada de intensos e precisos depoimentos de testemunhas e de

investigados.

2.2.1. DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA

Ante o exposto, DEFIRO o PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 05

(cinco) dias, de 1) JOSÉ ROBERTO ARRUDA, 2) AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, 3)

NELSON TADEU FILLIPELLI, 4) MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, 5) NÍLSON
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MARTORELLI, 6) JORGE LUIZ SALOMÃO, 7) SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, 8)

FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO, 9) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, 10) AFRÁNIO

ROBERTO DE SOUZA FILHO, nos termos da art. 10 da Lei n. 7.960/89.

Expeçam-se os MANDADOS DE PRISÃO.

2.3. PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO

As respectivas prisão são decretadas, entre outros motivos, para que possam ter eficácia as

medidas cautelares a serem tomadas, diante do fumus comissi delicti e periculum in liberta/is

assentados nos fundamentos do tópico da prisão temporária, entre as quais a Busca e Apreensão nos

endereços dos investigados: 1) José Roberto Arruda; 2) Agnelo Santos Queiroz Filho; 3) Nelson

Tadeu Fillipelli; 4) Maruska Lima de Souza Holanda; 5) Nílson Martorelli; 6) Jorge Luiz Salomão;

7) Sérgio Lúcio Silva de Andrade; 8) Francisco Cláudio Monteiro; 9) Fernando Márcio Queiroz, 10)

Afrânio Roberto de Souza Filho, que tiveram suas participações apontadas indiciariamente acima, e

ainda em relação às seguintes pessoas:

11) Via Engenharia S. A. Empresa em que é sócio fundador FERNANDO MÁRCIO

QUEIROZ. integrante do consórcio que venceu a licitação para a reforma do Estádio Mané

Garrincha, sendo imprescindível que lá a Polícia colha os elementos de prova pertinentes à obra que

tida como fraudulenta, obtenha elementos de prova de repasses de valores e que possa ter acesso a

todos os elementos de prova relacionadas com o contrato e com os demais investigados, inclusive

em relação à Andrade Gutierrez.

12) Escritório de Advocacia Wellington Medeiros, do advogado Wellington Medeiros,

tendo-se em conta indícios, segundos os relatos dos colaboradores Flávio Gomes Machado e Carlos

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLI5NEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16/0512017, com base na Lei 11.419 de
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José de Souza, de que teria formalizado contrato e recebido dinheiro para destinar pagamento de

propina dada pela Construtora AG ao ex-governador Arruda, em decorrência da mencionada obra

do Estádio.

13) Escritório de Advocacia Alcoforado Associados, do advogado Luiz Carlos Alcoforado,

deve ser alvo de busca e apreensão para se buscar elementos de prova relacionada a AGNELO

QUEIROZ e em relação ao próprio advogado, que foi mencionado pelo colaborador Carlos José de

Souza e Rodrigo Leite Vieira, como tendo sido o aludido advogado o interlocutor do então

governador para recebimento de propina, mediante de contrato fictício para recebimento de valores

descritos como ilícitos e valores oriundos do Caixa 2 da Construtora AG.

2.3.1. DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO

Desse modo, defiro integralmente os pedidos de Busca e Apreensão nos termos e moldes

da representação da Polícia Federal e do Pedido do Ministério Público Federal.

Quanto aos locais que configurem escritórios ou atividades de advocacia (WELL[NGTON

MEDEIROS e [luZ CARLOS ALCOFORADO). os mandados de busca e apreensão devem

ressalvar que é vedada a utilização dos documentos, das mídias, dos objetos e de instrumentos de

trabalho pertencentes a clientes dos advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos

investigados, conforme ressalvado acima e previsto nos parágrafos 6° e 7° do artigo 7° da Lei n°

8.906/94.

Para assegurar o previsto no art. 70, li, da Lei n° 8.906/94, a própria autoridade policial

deverá notificar ou contatar sigilosamente as seccionais da OAB, a fim de facultar a seus

representantes o acompanhamento das buscas.

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL vALLESNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei lIA 19 de
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Como até o presente momento não foi informado o endereço atualizado de Francisco

Cláudio Monteiro e de Afrânio Roberto de Souza Filho expeça-se o respectivo Mandado de Busca e

Apreensão somente após o fornecimento das informações pela Autoridade Policial e/ou pelo MPF.

Ressalvo, ainda, que após a apreensão a autoridade policial deverá providenciar o

espelhamento de todas as mídias/equipamentos de informática e telefonia, no prazo de 30 (trinta)

dias, restituindo, diretamente, os equipamentos correspondentes aos respectivos donos.

Outrossim, autorizo a quebra do sigilo dos dados contidos nas mídias e correspondências

que forem objeto das referidas buscas e apreensões, de maneira que o MPF e a Polícia Federal

possam examinar eventuais correspondências, computadores e todas as demais midias, e, se for o

caso, sujeitá-los à perícia. Autorizo, ainda, a extração de dados iii loco, conforme requerido pelo

MPF em sua manifestação.

2.4. PEDIDO DE CONDUÇÃO COERCITIVA

O pedido de condução coercitiva feito pela Polícia Federal de José Wellington Medeiros de

Araújo, Luiz Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado e Alberto NoIli Teixeira, este último

intermediário da Via Engenharia não se faz necessário como medida automática, uma vez que

durante a prisão temporária de cinco dias a autoridade policial poderá no momento das buscas ou

antecipadamente intimar as referidas pessoas para que compareçam no prazo mínimo de 24 horas

para colher os seus depoimentos. Em outras palavras, não há necessidade de que seja feita a

condução imediata, já que foram decretadas as prisões das demais pessoas as quais terão que se

referir.

2.4.1. DEFERIMENTO EM PARTE DA CONDUÇÃO COERCITIVA

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei II 419 de
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Diante disso, autorizo a condução coercitiva de José Wellington Medeiros de Araújo, Luiz

Carlos Barreto de Oliveira Alcoforado e Alberto NoIli Teixeira, desde que, se intimados com

antecedência de 24 horas, deixem de comparecer perante a autoridade policial na hora

marcada, podendo essa medida coercitiva, nas mesmas condições, ser estendida a outras pessoas,

inclusive empregados das Construtoras interessadas, mediante novo pedido da autoridade policial.

Expeçam-se Mandados de Condução Coercitiva, nos termos acima modulados.

2.5. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

O MPF acrescenta à representação policial o pedido de indisponibil idade de bens até o

montante de sessenta milhões dos investigados 1) José Roberto Arruda, 2) Agnelo Santos Queiroz

Filho, 3) Nelson Tadeu Fillippelli, 4) Maruska Lima de S. Holanda, 5) Nílson Martorelli, 6) Jorge

Luiz Salomão, 7) Sérgio Lúcio Silva de Andrade, 8) Francisco Cláudio Monteiro, 9) Fernando

Márcio Queiroz, 10) José Wellington Medeiros de Araújo, II) Luiz Carlos Barreto de Oliveira

Alcoforado, 12) Alberto NoIli Teixeira e 13)Afrânio Roberto de Souza Filho.

O bloqueio e a indisponibilidade de bens se fazem necessários no presente contexto, para

obter judicial e antes do termo final os valores que possam ser produtos do delito, com o escopo de

se fazer cumprir a regra processual da reparação do dano, ainda que no mínimo, pelo Juízo penal,

considerando que estão presentes os requisitos da razoabi lidade/juridic idade do pedido e o

periculum iii mora, este consistente na possibilidade de que os investigados sabendo das investidas

policiais e judiciais possam sumir com valores ou utilizem de subterfúgios para tornar ineficaz a

eventual e futura sentença, caso seja condenatória.

No entanto, como se trata de treze requeridos, considerando que há gradação entre eles,

conforme apontam os autos quanto a condutas e participações, e considerando que a situação dos

que sofrerão somente busca e apreensão, pelo menos até o presente momento, é diferente daqueles a

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLI5NEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11419 de
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quem se requer também a prisão temporária, creio que, por ora, somente devem sofrer a

indisponibilidade dos seus bens os primeiros, sem prejuízo de deferimento posterior quanto aos

segundos.

A empresa VIA ENGENHARIA, que participou de todo o processo licitatório com o

consórcio Andrade Gutierrez, com indícios de que foi utilizada por seus Diretores, em especial o

investigado FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ, deve também arcar com as responsabilidades a

título de reparação de dano, em caráter cautelar, pois foi por meio desses empresas que se

cometeram, segundo a prova indiciária, todos os delitos citados de fraude à licitação, lavagem de

dinheiro, corrupção, peculato, associação criminosa, devendo aqui ser fixado o valor a esse título

para ser bloqueado em bens ativos, contas e investimentos, da forma requerida o Ministério Público

Federal.

2.5.1. DEFERIMENTO EM PARTE DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE E

BLOQUEIO DE ATIVOS

Desse modo, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens e valores de: JOSÉ

WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA

ALCOFORADO, ALBERTO NOLLI TEIXEIRA.

DEFIRO o pedido de indisponibilidade e bloqueio de bens e ativos, da forma requerida

pelo MPF a fis. 254, às seguintes pessoas e montantes:

1) José Roberto Arruda: DEZ MILHÕES DE REAIS

2) Agnelo Santos Queiroz Filho: DEZ MILHÕES DE REAIS

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei lIA 19 de
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3) Nelson Tadeu Fillippelli: SEIS MILHÕES DE REAIS

4) Maruska Lima de S. Holanda: QUATRO MILHÕES DE REAIS

5) Nilson Martorelli: QUATRO MILHÕES DE REAIS

6) Jorge Luiz Salomão: QUATRO MILHÕES DE REAIS

7) Sérgio Lúcio Silva de Andrade: QUATRO MILHÕES DE REAIS

8) Afrânio Roberto de Souza Filho: TRÊS MILHÕES DE REAIS

9) Francisco Cláudio Monteiro: CEM MIL REAIS

10) Fernando Márcio Queiroz: DEZ MILHÕES DE REAIS

Ii) Empresa VIA ENGENHARIA: CEM MILHÕES DE REAIS

Ressalto que não ficam abrangidos pela indisponibilidade os valores de até 40 salários-

mínimos ao mês referentes à verba de natureza alimentar, tais como salários, proventos de

aposentadoria e pensões.

Expeçam-se os ofícios. Mantenha-se o sigilo total até , a execução integral das medidas

cautelares deferidas e após mantenho o sigilo parcial (da documentação referente às investigações),

ressalvado o direito dos advogados nos termos do Enunciado 14 da Súmula Vinculante do STF.

Brasília-DF, 16 de maio de 2017,

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal
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OFÍCIO/1O VARA/SJDF/N. 553
Brasília, 16 de maio de 2017.

A Sua Senhoria, o Senhor
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMBATE A ILÍCITOS FINANCEIROS E
ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SISTEMA FINANCEIRO - DECIC
Banco Central do Brasil - BACEN
Brasília/DF

Assunto: Comunica ordem de bloqueio de contas.
Ref.:	 MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400/INQUÉRITO POLICIAL

N. 7161-85.2017.4.01.3400/IPL n. 1095/2016-SR/1)PF/DF

Senhor Diretor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, comunico que proferi decisão nos
autos do processo epigrafado, em que DETERMINEI e esse BANCO CENTRAL DO
BRASIL que proceda ao SEQUESTRO/BLOQUEIO DE BENS E VALORES dos
investigados abaixo relacionados, ressalvados, contudo, quanto às pessoas físicas,
os salários, vencimentos, soldos, aposentadorias, remunerações, pensões e
verbas de natureza alimentar, bem como poupanças até o limite de 40 salários
mínimos.

1) josÉ ROBERTO ARRUDA (CPF 215.195.796-91): DEZ MILHÕES DE REAIS;
2) AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ (CPF 196.676.555-04): DEZ MILHÕES DE REAIS;
3) NELSON TADEU FILIPPELLI (CPF 042.510.911-91): SEIS MILHÕES DE REAIS;
4) MARUSKA LIMA DE S. HOLANDA (CPF 308.706.741-53): QUATRO MILHÕES DE REAIS;
5) NILSON MARTORELLI (CPF 011.316.748-20): QUATRO MILHÕES DE REAIS;
6) JORGE LUIZ SALOMÃO (CPF 301.440.276-15): QUATRO MILHÕES DE REAIS;
7) SÉRGIO LUCIO SILVA DE ANDRADE (CPF 400.800.136-00): QUATRO MILHÕES DE REAIS;

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16105/2017, com base na Lei lIA 19 de
19112/2006.
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8) AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO (CPF 124.287.441-00): TRÊS MILHÕES DE REAIS;
9) FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO (CPF 153.359.841-04): CEM MIL REAIS;
10) FERNANDO MARCIO QUEIROZ (CPF 003.811.526-34): DEZ MILHÕES DE REAIS;
11) VIA ENGENHARIA S.A (CNPJ 00.584.755/0001-80): CEM MILHÕES DE REAIS.

Requisito, outrossim, a esse Departamento a remessa a este Juízo, no
prazo de 10 (dez) dias, de informações sobre o cumprimento desta ordem, inclusive o
valor efetivo de cada sequestro/bloqueio.

Ressalto que se trata de procedimento sigiloso, não podendo
dar ciência aos investigados nem a terceiros, sob as cenas da lei.

Atenciosamente,

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juíza Federal Titular da 10g Vara/SJDF

Documento assinado di g italmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16/0512017, com base na Lei 11,419 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://w.IrfIjushr/auieniicidade,  mediante código 69603553400230
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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 10 VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado ) que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SMPW,
QUADRA 05, CONJUNTO 02, LOTE 02, PARK WAY, BRASÍLIA/DF, endereço da pessoa física/jurídica JOSÉ
ROBERTO ARRUDA (CPF 215.195.796-91), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que,
incontinenti franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de
forma seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese, de fraudes licitatórias e corrupção
praticadas pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ 5/A e VIA ENGENHARIA 5/A na obra do Estádio
Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF, para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e
apreensão, bens, valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem
como computadores, telefones celulares, notebooks, hard disc (HD), pen-drives, CDs, DVDs e quaisquer
outras mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua
prova da prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar
o conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de
resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais
para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à
execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso
de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e
estiver presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo
5°, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 72, II, da
Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE .SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei lIA 19 de
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http//vwvlrfljusbr/au1enticidade. mediante códioo 69601973400288
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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado) que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SMDB,

CONJUNTO 04, LOTE 11, CASA "D', LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, endereço da pessoa física/jurídica AGNELO
DOS SANTOS QUEIROZ (CPF 196.676.555-04), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que,

incontinenti, franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de
forma seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese, de fraudes licitatórias e corrupção
praticadas pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ S/A e VIA ENGENHARIA S/A na obra do Estádio
Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF, para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e
apreensão, bens ) valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem
como computadores, telefones celulares, notebooks, hard disc (UD), pen-drives, Ws, DVDs e quaisquer
outras mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua
prova da prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar
o conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de
resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais
para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à
execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso
de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho nu empregado, se houver e
estiver presente ) não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal ) e, ainda, o artigo

59 , inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 7, II, da

Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DE 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinadodigitalmente pelo(a)JUIZ FEDERAL VALLISP4EY DE SOUZA OLIVEIRA em 16/05,2017, com base na Lei 11.419 de
19/1212006
A autenticidade deste poderá ser verificada em htip://www.lrfI.jus.hr/aulenticidade, mediante código 69601973400288.
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IPL n. 1095/2016-SR/DPF/DF

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 10 VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado) que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) 5H15, QI
17, CONJUNTO 15, CASA 02, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, endereço da pessoa física/jurídica NELSON TADEU
FILIPPELLI (CPF 042.510.911-91), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que, incontinenti
franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de forma
seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese, de fraudes licitatórias e corrupção praticadas
pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ S/A e VIA ENGENHARIA 5/A na obra do Estádio Nacional Mané
Garrincha, em Brasília/DE para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e apreensão,
bens, valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem como
computadores, telefones celulares ) notebooks, hard disc (HD), pen-drives, Ws, DlDs e quaisquer outras
mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua prova da
prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar o
conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de
resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais
para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à
execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso
de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e
estiver presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo
52 , inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 7, II, da
Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLtSNEV DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11.419 de
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl.jus.br/autenticidade,  mediante código 69601973400288.
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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 10 9 VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado ) que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SCES,
TRECHO 04, LOTE 5, BLOCO "E", APARTAMENTO 11503, BRASÍLIA/DF, endereço da pessoa
física/jurídica MARUSKA LIMA DE S. HOLANDA (CPF 308.706.741-53), e INTIME as pessoas que lá se
encontrarem, para que, incontinenti, franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a
finalidade de se obter, de forma seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese, de fraudes
licitatórias e corrupção praticadas pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ 5/A e VIA ENGENHARIA S/A na
obra do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF, para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a)
promover busca e apreensão, bens, valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em
questão, bem como computadores, telefones celulares, notebooks, hard disc (HD), pen-drives, CDs, DVDs e
quaisquer outras mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que
constitua prova da prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda,
a acessar o conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na
hipótese de resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os
meios legais para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se
opuserem à execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas
e, no caso de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado,
se houver e estiver presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de
qualquer expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante,
devendo-se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como
observar os mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e,
ainda, o artigo 59, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste
mandado em escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do
art. 79, II, da Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94,
vedando-se a utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes
dos advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as
seccionais da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 610512017, com base na Lei 11.41
19112/2006
A autenticidade deste poderá ser verificada em http //www.trfl .jus.br/autenticidade, mediante código 69601973400288.
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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 10 9 VARA, NA FORMADA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado, que ) em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SHIS, QL

14, CONJUNTO 09, CASA 10, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, endereço da pessoa física/jurídica NILSON
MARTORELLI (CPF 011.316.748-20), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que, incontinenti,
franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de forma
seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese, de fraudes licitatórias e corrupção praticadas
pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ 5/A e VIA ENGENHARIA 5/A na obra do Estádio Nacional Mané
Garrincha, em Brasília/DF, para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e apreensão,
bens, valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem como
computadores, telefones celulares, notebooks, hard disc (HD), pen-drives, CDs, DVDs e quaisquer outras
mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua prova da
prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar o
conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de
resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais
para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à
execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso
de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e
estiver presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo
50, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 72, II, da
Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11.419 de
1911212006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http//wwiv.trfl .jus .br/autenticidade. mediante código 69601973400288.
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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O Nt VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 10 VARA, NA FORMADA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado, que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SQSW,
101, BLOCO "A", APARTAMENTO 401, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA/DF, endereço da pessoa
física/jurídica JORGE LUIZ SALOMÃO (CPF 301.440.276-15), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem,
para que, incontinenti, franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se
obter, de forma seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese, de fraudes licitatórias e
corrupção praticadas pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ 5/A e VIA ENGENHARIA 5/A na obra do
Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF, para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover
busca e apreensão, bens, valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão,
bem como computadores, telefones celulares, notebooks, hard disc (FID), pen-drives, CDs, DVDs e quaisquer
outras mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua
prova da prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar
o conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de
resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais
para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à
execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso
de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e
estiver presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo
5°, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 72, II, da
Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DE 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.	 -

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado digitalmente peIo(a JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16/05/2017, com base na Lei II 419 de
19/12/2006
A autenticidade deste poderá ser verificaria em htip://vw-wtrfl.jus.brIautenticidade, mediante código 69601973400288.
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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DE. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado, que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SHIS, QI
15, CONJUNTO 09, CASA 07, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF, endereço da pessoa física/jurídica SÉRGIO LUCIO
SILVA DE ANDRADE (CPF 400.800.136-00), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que,
incontinenti, franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de
forma seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese, de fraudes licitatórias e corrupção
praticadas pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ 5/A e VIA ENGENHARIA 5/A na obra do Estádio
Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DE para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e
apreensão, bens, valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem
como computadores, telefones celulares, notebooks, !iard disc (1-ID), peri-drives, Ws, DVDs e quaisquer
outras mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua
prova da prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar
o conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de
resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais
para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à
execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso
de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e
estiver presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo
59, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 72, II, da
Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado digitalmente pelo(al JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11 419 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl  jusbrlautenticidade, mediante código 6960197340028E
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IPL n. 1095/2016-SR/DP17/DF

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 10 VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado, que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SHIS, QI
15, CHÁCARA 22, LAGO SUL BRASÍLIA/DE endereço da pessoa física/jurídica FERNANDO MARCIO
QUEIROZ (CPF 003.811.526-34), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que, incontinenti,
franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de forma
seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese ) de fraudes licitatórias e corrupção praticadas
pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ S/A e VIA ENGENHARIA 5/A na obra do Estádio Nacional Mané
Garrincha, em Brasília/DE para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e apreensão,
bens, valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem como
computadores, telefones celulares, notebooks, hord ciisc (HD), pen-drives, Ws, DVDs e quaisquer outras
mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua prova da
prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar o
conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de
resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais
para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à
execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso
de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e
estiver presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo
50, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 7, II, da
Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DE 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16105/2017, com base na Lei 11.419 de
19/1212006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl.jus.brlautenticidade , mediante código 69601973400288.
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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 108 VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado ) que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SIA,
TRECHO 03, LOTE 1705/15, BRASÍLIA/DF, endereço da pessoa física/jurídica VIA ENGENHARIA S.A
(CNPJ 00.584.755/0001-80), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que, incontinent
franqueiem a entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de forma
seletiva, todos os elementos de provas da prática, em tese, de fraudes licitatórias e corrupção praticadas
pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ 5/A e VIA ENGENHARIA 5/A na obra do Estádio Nacional Mané
Garrincha, em Brasília/DE para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e apreensão,
bens, valores e documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem como
computadores, telefones celulares, notebooks, hard disc (HD), pen-drives, CDs, DVDs e quaisquer outras
mídias de armazenamento, bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua prova da
prática de outro crime; consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar o
conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de
resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais
para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à
execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso
de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e
estiver presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo
5°, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 7e, II, da
Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado di g italmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLI5NEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11.419 de
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http:Ilwww.lrrI .jus br/autenticidade. mediante código 69601973400288.
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MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 10 g VARA, NA FORMADA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado, que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SHS,
QUADRA 06, CONJUNTO A, BLOCO "C", SALA 813, ED. BRASIL 21, BRASILIA/DF, endereço da pessoa
física/jurídica ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA WELLINGTON MEDEIROS (CNPJ 13.369.279/0001-27), e
INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que, incontinenti, franqueiem a entrada no(s) endereço(s)
acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de forma seletiva, todos os elementos de provas da
prática, em tese, de fraudes licitatórias e corrupção praticadas pela Construtora ANDRADE GUTIERREZ S/A
e VIA ENGENHARIA 5/A na obra do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DE para a Copa do
Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e apreensão, bens, valores e documentos relacionados à
execução e produtos do crime em questão, bem como computadores, telefones celulares, notebooks, hurd
disc (MD), pen-drives, ('Os, OVOs e quaisquer outras mídias de armazenamento, bem como proceder à
apreensão de qualquer elemento que constitua prova da prática de outro crime; consignando-se que a
Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar o conteúdo de todo o material apreendido; b) forçar
entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de resistência ao seu cumprimento; e c) empregar força
contra coisas existentes e todos os meios legais para o cumprimento do presente MANDADO, inclusive
prendendo em flagrante os que se opuserem à execução da diligência, fazendo-a presenciada, se possível,
desde o início, por duas testemunhas e, no caso de ausência do proprietário ou chefe (no caso de pessoa
jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e estiver presente, não podendo, contudo, os executores
desta medida restritiva se valer de qualquer expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser
realizada alguma prisão em flagrante, devendo-se agir com cautela, discrição e com respeito aos
habitantes do domicílio, bem como observar os mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e
249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo 52, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim,
no caso de cumprimento deste mandado em escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado,
assegurar o cumprimento do art. 72, II, da Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7°
do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de
trabalho pertencentes a clientes dos advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos
investigados, bem como notificar as seccionais da OAB, a fim de facultar a seus representantes o
acompanhamento das buscas e apreensões pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que
tenha relação corri os fatos investigados, que seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos
termos do artigo 247 do Código de Processo Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília,
Brasília/DE 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16105120I7, com base na Lei 11419 de
19/I2t2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl .jushr/aotenticidade, mediante código 69601973400288.
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IPL n. 1095/2016-SR/DP17/DF

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O DR. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao(à) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for este
apresentado, indo devidamente assinado, que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço de(o) SCN,
QUADRA 01, BLOCO 'F", SALAS 1817 A 1820, ED. AMÉRICA OFFICE TOWER, BRASÍLIA/DF, endereço da
pessoa física/jurídica ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALCOFORADO ASSOCIADOS (CNP]
07.577.081/0001-36), e INTIME as pessoas que lá se encontrarem, para que, incontinenti, franqueiem a
entrada no(s) endereço(s) acima mencionado(s), com a finalidade de se obter, de forma seletiva, todos os
elementos de provas da prática, em tese, de fraudes licitatórias e corrupção praticadas pela Construtora
ANDRADE GUTIERREZ S/A e VIA ENGENHARIA S/A na obra do Estádio Nacional Mané Garrincha, em
Brasília/DF, para a Copa do Mundo de 2014, podendo: a) promover busca e apreensão, bens, valores e
documentos relacionados à execução e produtos do crime em questão, bem como computadores, telefones
celulares, notebooks, hord disc (HD), pen-drives, CDs, DVDs e quaisquer outras mídias de armazenamento,
bem como proceder à apreensão de qualquer elemento que constitua prova da prática de outro crime;
consignando-se que a Autoridade Policial está autorizada, ainda, a acessar o conteúdo de todo o material
apreendido; b) forçar entrada e arrombar portas e cofres, na hipótese de resistência ao seu
cumprimento; e c) empregar força contra coisas existentes e todos os meios legais para o cumprimento
do presente MANDADO, inclusive prendendo em flagrante os que se opuserem à execução da diligência,
fazendo-a presenciada, se possível, desde o início, por duas testemunhas e, no caso de ausência do
proprietário ou chefe (no caso de pessoa jurídica), de um vizinho ou empregado, se houver e estiver
presente, não podendo, contudo, os executores desta medida restritiva se valer de qualquer
expediente vexatório ou indiscreto caso venha a ser realizada alguma prisão em flagrante, devendo-
se agir com cautela, discrição e com respeito aos habitantes do domicílio, bem como observar os
mandamentos contidos nos artigos 245, 246, 247, 248 e 249 do Código de Processo Penal, e, ainda, o artigo
52, inciso XI, da Constituição Federal. Deverá, outrossim, no caso de cumprimento deste mandado em
escritório jurídico ou em local de trabalho de advogado, assegurar o cumprimento do art. 72, II, da
Lei 8.906/94, observando o disposto nos parágrafos 6° e 7° do art. 7° da Lei 8.906/94, vedando-se a
utilização de documentos, mídias, objetos e instrumentos de trabalho pertencentes a clientes dos
advogados averiguados que não estejam envolvidos nos fatos investigados, bem como notificar as seccionais
da OAB, a fim de facultar a seus representantes o acompanhamento das buscas e apreensões
pertinentes. Caso não seja encontrado nenhum objeto que tenha relação com os fatos investigados, que
seja dada ciência ao investigado dos motivos da diligência, nos termos do artigo 247 do Código de Processo
Penal. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Brasília, Brasília/DE 16 de maio de 2017. Eu, jânio Mady
dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAl. vALLIsNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16105/2017, com base na Lei 11.419 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wv.w.tFtI .jus.br/autenticidade,  mediante código 69601973400288.
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INQUÉRITO POLICIAL N. 7161-85.2017.4.01.3400

IPL n. 109512016-SR/DPF/DF

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA 10 ã VARA, NA FORMA DA LEI,
ETC.

MANDA ao Senhor Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for a este
apresentado, indo devidamente assinado, que, em seu cumprimento, proceda à imediata
CONDUÇÃO COERCITIVA, no interesse do inquérito Policial epigrafado, do(a) investigado(a)
abaixo indicado(a), caso intimado(a) nela Polícia Federal, com antecedência de 24 (vinte
e quatro) horas, deixe de comparecer perante a Autoridade Policial na data/hora
designada, para colheita de declarações e obtenção de dados que possam auxiliar na
apuração dos fatos investigados no procedimento criminal epigrafado:

INVESTIGADO: JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO (Advogado - CPF
143.500.501-59).

Observação: Deve ser expressamente observado pela Autoridade Policial: 1) possibilitar
ao(à) conduzido(a) a realização de contato com advogado(s) ante de deixar sua
residência para interrogatório na SR/DPF/DF; 2) o direito constitucional da
pessoa investigada ao silêncio e a não autoincriminação.

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. EXPEDIDO na cidade de
Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

[documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 Vara/SJDF

Documento assinado di g italmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11,419 de
19/12/2006
A autenticidade deste poderá se, verificada em http://w-wwtrfl  jus br/autenticidade, mediante código 69604183400256
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INQUÉRITO POLICIAL N. 7161-85.2017.4.01.3400

IPL n. 1095/2016-SR/DPF/DF

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA loa VARA, NA FORMADA LEI, ETC.

MANDA ao Senhor Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for a este
apresentado, indo devidamente assinado, que, em seu cumprimento, proceda à imediata
CONDUÇÃO COERCITIVA, no interesse do Inquérito Policial epigrafado, do(a) investigado(a)
abaixo indicado(a), caso intimado(a) pela Polícia Federal, com antecedência de 24 (vinte
e quatro) horas, deixe de comparecer perante a Autoridade Policial na data/hora
designada, para colheita de declarações e obtenção de dados que possam auxiliar na
apuração dos fatos investigados no procedimento criminal epigrafado:

INVESTIGADO: LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO (Advogado - CPF
671.090.557-87).

Observação; Deve ser expressamente observado pela Autoridade Policial: 1) possibilitar
ao(à) conduzido(a) a realização de contato com advogado(s) ante de deixar sua
residência para interrogatório na SR/DPF/DF; 2) o direito constitucional da
pessoa investigada ao silêncio e a não auto incriminação.

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. EXPEDIDO na cidade de
Brasília/DE 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da loa Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11.419 de
1911212006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://vv'w.trf 1 .jus.br/aulenticidade, mediante código 69604183400256.
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IPL n. 1095/2016-SR/DPF/DF

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ FEDERAL
TITULAR DA 1ffil VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA ao Senhor Delegado(a) de Polícia Federal ou a quem for a este
apresentado, indo devidamente assinado, que, em seu cumprimento, proceda à imediata
CONDUÇÃO COERCITIVA, no interesse do Inquérito Policial epigrafado, do(a) investigado(a)
abaixo indicado(a), caso intimado(a) nela Polícia Federal, com antecedência de 24 (vinte
e quatro) horas, deixe de comparecer perante a Autoridade Policial na data/hora
designada para colheita de declarações e obtenção de dados que possam auxiliar na
apuração dos fatos investigados no procedimento criminal epigrafado:

INVESTIGADO: ALBERTO NOLLI TEIXEIRA (CPF 320.678.286-49).

Observação: Deve ser expressamente observado pela Autoridade Policial: 1) possibilitar
ao(à) conduzido(a) a realização de contato com advogado(s) ante de deixar sua
residência para interrogatório na SR/DPF/DF; 2) o direito constitucional da
pessoa investigada ao silêncio e a não autoincriminação.

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. EXPEDIDO na cidade de
Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos, Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 g Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11.419 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em hltp://wwivtrfl. jus .br/autenticidade . mediante código 69604183400256.
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IPL n. 1095/2016-SRJDPF/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da Justiça Federal, o(a) investigado(a) JOSÉ ROBERTO ARRUDA (CPF
215.195.796-91), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 5Q da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 7 2 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 5 2 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §42 do art. 289-A do CPP- O que se
cumpra na forma da lei. Brasilia/DE 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da lOa Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(aÏ JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16105,2017, com base na Lei 11.419 de
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.IrrI .jus.br/autenticidade, mediante código 69602053400284.
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IPL n. 1095/2016-SR/DP17/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da Justiça Federal, o(a) investigado(a) AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ (CPF
196.676.555-04), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 5Q da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 72 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 52 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §4Q do art. 289-A do CPR O que se
cumpra na forma da lei. Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 2 Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei li 419 de
19/1212006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wwwtrf 1 jusbr/autenticidade, mediante código 69602053400284.
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IPL n. 1095/2016-SR/DP17/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da Justiça Federal, o(a) investigado(a) NELSON TADEU FILIPPELLI (CPF
042.510.911-91), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 52 da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 79 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 5 2 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §4 1' do art. 289-A do CPP O que se
cumpra na forma da lei. Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 1W Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente peIo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16105/2017, com base na Lei 11.419 de
1911212006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http:1/vv'w.tr1`l .jus.br/autenticidade, mediante código 69602053400284.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N°0021000-80.2017.4.01.3400 - loa VARA FEDERAL
N° de registro e-CVD 00007.2017.00103400.1.00065/00173

MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400

INQUÉRITO POLICIAL N. 7161-85.2017.4.01.3400

IPL n. 1095/2016-SR/DP17/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da Justiça Federal, o(a) investigado(a) MARUSKA LIMA DE S. HOLANDA
(CPF 308.706.741-53), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 59 da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 72 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 59 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §49 do art. 289-A do CPP O que se
cumpra na forma da lei. Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL. VAL[.ISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16/0512017, com base na Lei 11.419 de
9/12/2006.

A autenticidade deste poderá ser verificada em htip://wv.trtI .jus.br/autenlicidade, mediante código 69602053400284.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICiÁRiA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0021000-80.2017.4.01.3400 - 10' VARA FEDERAL
N° de registro e-CVD 00007.2017.00103400.1.00065100173

MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400

INQUÉRITO POLICIAL N. 7161-85.2017.4.01.3400

IPL n. 1095/2016-SR/DPF/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presas
temporários da justiça Federal, o(a) investigado(a) NILSON MARTORELLI (CPF
011.316.748-20), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 59 da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 72 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 50 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §49 do art. 289-A do CPR O que se
cumpra na forma da lei. Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 2 Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11.419 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://w&v.trfI.jus.br/autenticidade . mediante código 69602053400284.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N°0021000-80.2017.4.01.3400 - 1  VARA FEDERAL
N° de registro e-CV.D 00007.2017.00103400.1.00065/00173

MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400

INQUÉRITO POLICIAL N. 7161-85.2017.4.01.3400

IPL n. 1095/2016-SR/DPF/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA 10 51 VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da justiça Federal, o(a) investigado(a) JORGE LUIZ SALOMÃO (CPF
301.440.276-15), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 50 da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 72 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso 1-XIII do art. 5 2 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §4Q do art. 289-A do CPP O que se
cumpra na forma da lei. Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11.419 de
19/1212006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wwtv.trfl .jusbr/autenticidade . mediante código 69602053400284.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0021000-80.2017.4.01.3400 - 10' VARA FEDERAL
N° de registro e-CVD 00007.2017.00103400.1.00065/00173

MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400

INQUÉRITO POLICIAL N. 7161-85.2017.4.01.3400

IPL n. 1095/2016-SR/DP17/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA loa VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da Justiça Federal, o(a) investigado(a) SÉRGIO LUCIO SILVA DE ANDRADE
(CPF 400.800.136-00), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 5Q da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 72 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 5 2 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §4 1> do art. 289-A do CPP O que se
cumpra na forma da lei. Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610512017, com base na Lei 11.419 de
19/1212006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://wwwtrf ] jus.br/autenticidade, mediante código 69602053400284
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N°0021000-80.2017.4.01.3400 - 10" VARA FEDERAL
N° de registro e-CVD 00007.2017.00103400.1.00065100173

MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400

INQUÉRITO POLICIAL N. 7161-85.2017.4.01.3400

IPL n. 1095/2016-SR/DP17/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA 10 51 VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da Justiça Federal, o(a) investigado(a) FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO
(CPF 153.359.841-04), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 5Q da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 7 2 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 5 2 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §40 do art. 289-A do CPR O que se
cumpra na forma da lei. Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLFSNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16/0512017, com base na Lei lIA 19 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://v'.vw.trflJus br/autenticidade, mediante código 69602053400284.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0021000-80.2017.4.01.3400 - lO' VARA FEDERAL
N° de registro e-CVD 00007.2017.00103400.1.00065/00173

MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400

INQUÉRITO POLICIAL N. 7161-85.2017.4.01.3400

IPL n. 1095/2016-SR/DPF/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA 10? VARA, NA FORMA DA LEI ) ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da Justiça Federal, o(a) investigado(a) FERNANDO MARCIO QUEIROZ (CPF
003.811.526-34), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua prisão
temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer aos
termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 59 da Constituição Federal, e, no caso de mandado
de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art. 7 2 da Lei
8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem direito de
permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 59 da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §49 do art. 289-A do CPI?' O que se
cumpra na forma da lei. Brasília/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 1W Vara/SJDF

Documento assinado digitalnicnte pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 1610511 017,com base na Lei 11.419 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá ser verirjcada em http://ww'v,trfl .jus.hr/autenticidacte, mediante código 69602053460284.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0021000-80.2017.4.01.3400 - iOa VARA FEDERAL
N° de registro e-CVD 00007.2017.00103400.1.00065100173

MEDIDA CAUTELAR N. 21000-80.2017.4.01.3400

INQUÉRITO POLICIAL N; 7161-85.2017.4.01.3400

[PI, n. 1095/2016-SR/DP17/DF

MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS

O Dr. VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA, MM. JUIZ
FEDERAL TITULAR DA 1O VARA, NA FORMA DA LEI, ETC.

MANDA a qualquer Delegado(a) de Polícia, ou a outra autoridade
policial a quem este for apresentado, indo por ele assinado, que em seu cumprimento
PRENDAM e RECOLHAM às dependências da carceragem reservada aos presos
temporários da Justiça Federal, o(a) investigado(a) AFRANIO ROBERTO DE SOUZA
FILHO (CPF 124.287.441-00), aonde for encontrado(a), visto ter sido decretada sua
prisão temporária nos autos do processo epigrafado, cujo cumprimento deverá obedecer
aos termos da Lei n. 7960/89 e do artigo 52 da Constituição Federal, e, no caso de
mandado de prisão em desfavor de advogado(a), assegurar o cumprimento do art.
72 da Lei 8.906/94, ressaltando-se que o(a) preso(a) deverá ser informado(a) de que tem
direito de permanecer calado(a) (direito de silêncio, que abrange a proteção ao silêncio do
imputado(a) e a proteção contra a sua autoincriminação) e de contar com a assistência de
sua família e de seu advogado/defensor público, nos termos do inciso LXIII do art. 5 5' da
Constituição da República e, caso não informe o nome de seu advogado(a), que sua prisão
será comunicada à Defensoria Pública, nos termos do §4Q do art. 289-A do CPP O que se
cumpra na forma da lei. Brasiia/DF, 16 de maio de 2017. Eu, Jânio Mady dos Santos,
Diretor de Secretaria, conferi.

(documento assinado eletronicamente)
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz Federal Titular da 10 Vara/SJDF

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16/0512017, com base na Lei 11.419 de
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl .jus.br/autcnticidade,  mediante código 69602053400284.
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