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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 Nolli 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 
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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 Gomes 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 
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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 Parquet foi firmado termo de leniência (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 Copa/2014, 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 TERRACAP.

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 art. 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 Fillipelli, 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. 1º 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 Nolli, 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 início 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 priori 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 leniência, 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 MARUSKA, 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 Nolli 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 

Nolli, 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 
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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)  AFRÂNIO 

ROBERTO DE SOUZA FILHO, nos termos do art. 1º 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  libertatis 

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 
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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 (WELLINGTON 

MEDEIROS  e  LUIZ  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 6º e 7º do artigo 7º da Lei nº 

8.906/94. 

Para assegurar o previsto no art.  7º, II, da Lei nº 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.
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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 mídias, e, se for o 

caso, sujeitá-los à perícia. Autorizo, ainda, a extração de dados in 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  Nolli  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
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Diante disso, autorizo a condução coercitiva de José Wellington Medeiros de Araújo, Luiz 

Carlos  Barreto de Oliveira  Alcoforado e Alberto Nolli  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 indisponibilidade 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,  11) Luiz Carlos Barreto de Oliveira 

Alcoforado, 12) Alberto Nolli 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  razoabilidade/juridicidade  do  pedido  e  o 

periculum in 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 
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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 fls. 254, às seguintes pessoas e montantes:

1) José Roberto Arruda: DEZ MILHÕES DE REAIS

2) Agnelo Santos Queiroz Filho: DEZ MILHÕES DE REAIS
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3) Nelson Tadeu Fillippelli: SEIS MILHÕES DE REAIS

4) Maruska Lima de S. Holanda: QUATRO MILHÕES DE REAIS

5) Nílson 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

11) 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
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 16/05/2017, com base na Lei 11.419 de 
19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 69603643400221.

                                 Pág. 19/19


