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Tribunal Regional Federal da 5ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Consulta Processual

Partes

Tipo Nome

ADVOGADO JOSE LUIZ DE MENDONCA GALVAO JUNIOR

ADVOGADO Jahyr César de Albuquerque Neto

ADVOGADO RAFAEL JUREMA DE ASSIS CORREA

ADVOGADO EUGENIO MACIEL CHACON NETO

REPRESENTADO JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR

REPRESENTADO JOSE CARLOS LYRA DE ANDRADE

REPRESENTADO FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA

REPRESENTADO ROBSON BRAGA DE ANDRADE

REPRESENTADO Hebron Costa Cruz de Oliveira

REPRESENTADO LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO JULIO RICARDO RODRIGUES NEVES

ADVOGADO CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS

REPRESENTADO RICARDO ESSINGER

ADVOGADO Amanda de Brito Fonseca

ADVOGADO Maria Carolina de Melo Amorim

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS LEITAO

ADVOGADO ADEMAR RIGUEIRA NETO

REPRESENTADO LINA ROSA GOMES VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO Amanda de Brito Fonseca

ADVOGADO Maria Carolina de Melo Amorim

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS LEITAO

ADVOGADO ADEMAR RIGUEIRA NETO

REPRESENTADO LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVA

REPRESENTANTE POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO

REPRESENTANTE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Documentos

Id. Data/Hora Documento Tipo

4058300.9913378 20/02/2019
08:25

HABILITAÇÃO E DILIGENCIAS CUMPRIDAS E
REQUERIMENTO DE LIBERDADE

Petição

4058300.9913384 20/02/2019
08:25

PROCURAÇÃO JULIO Documento de Comprovação

4058300.9913380 20/02/2019
08:25

DILIGENCIA CUMPRIDA BUSCA E
APREENSÃO NA EMPRESA DE JULIO
RICARDO

Documento de Comprovação

4058300.9913381 20/02/2019
08:25

DILIGENCIA CUMPRIDA DE BUSCA E
APREENSÃO NA RESIDENCIA DE JULIO

Documento de Comprovação

4058300.9913383 20/02/2019
08:25

INFORMAÇÕES PRESTADA A PF EM
INTERROGATORIO JULIO

Documento de Comprovação

4058300.9913385 20/02/2019
08:25

HABILITAÇÃO JULIO Documento de Identificação

4058300.9913379 20/02/2019
08:25

COMPROVANTE DE RESIDENCIA JULIO Documento de Comprovação



4058300.9912973 20/02/2019
00:00

Certidão de Retificação de Autuação Certidão de retificação de autuação

4058300.9911889 19/02/2019
19:11

Habilitação - Jorge Tavares Pimentel Júnior Petição

4058300.9911897 19/02/2019
19:11

Procuração Jorge Tavares Pimentel Documento de Comprovação

4058300.9911758 19/02/2019
18:39

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9911755 19/02/2019
18:38

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9911751 19/02/2019
18:38

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9911637 19/02/2019
18:24

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9911479 19/02/2019
18:08

Alvará Expediente

4058300.9911461 19/02/2019
18:08

Alvará Expediente

4058300.9911453 19/02/2019
18:07

Alvará Expediente

4058300.9911444 19/02/2019
18:07

Alvará Expediente

4058300.9911300 19/02/2019
17:52

Decisão Decisão

4058300.9910773 19/02/2019
17:04

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9910190 19/02/2019
16:38

JUNTADA DE OFÍCIO DPF Certidão

4058300.9910191 19/02/2019
16:38

Ofício 533/2019 - DPF - INFORMAÇÃO Documento de Comprovação

4058300.9909557 19/02/2019
16:04

petição de juntada Petição

4058300.9909558 19/02/2019
16:04

juntada de documentos Documento de Comprovação

4058300.9909598 19/02/2019
16:04

(doc. 01)  Parecer Documento de Comprovação

4058300.9909603 19/02/2019
16:04

(doc. 02) Certidao Negativa Documento de Comprovação

4058300.9909303 19/02/2019
15:47

Juntada de petição Petição

4058300.9909304 19/02/2019
15:47

Luiz otávio - juntada Operação Fantoche Documento de Comprovação

4058300.9909307 19/02/2019
15:47

(Doc. 01) interrogatorio - Luiz Otavio pat 1 Documento de Comprovação

4058300.9909320 19/02/2019
15:47

(Doc. 01) interrogatorio - Luiz Otavio pat 2 Documento de Comprovação

4058300.9909326 19/02/2019
15:47

(Doc. 01) interrogatorio - Luiz Otavio pat 3 Documento de Comprovação

4058300.9909332 19/02/2019
15:47

(doc. 02) interrogatorio - Lina Rosa Documento de Comprovação

4058300.9909335 19/02/2019
15:47

doc. 03 - Certidao Negativa Documento de Comprovação

4058300.9909361 19/02/2019
15:47

Doc. 04 - prestação de contas Documento de Comprovação

4058300.9909354 19/02/2019
15:47

Doc. 05 - prestação de contas Documento de Comprovação

4058300.9909366 19/02/2019
15:47

Doc. 06 - PRESTAÇÃO DE CONTAS SESI PB
2010 APROVADA (1)

Documento de Comprovação

4058300.9908199 19/02/2019
14:50

Petição de juntada Petição

4058300.9908200 19/02/2019
14:50

Luiz otávio - juntada Documento de Comprovação

4058300.9908203 19/02/2019
14:50

anexo 01 Documento de Comprovação

4058300.9906709 19/02/2019
13:43

ofício Manifestação

4058300.9905874 19/02/2019
13:24

Juntada de documentos - Luiz Otávio Petição (3º Interessado)



4058300.9905876 19/02/2019
13:24

Petição de  juntada Documento de Comprovação

4058300.9905922 19/02/2019
13:24

(Doc. 01) Termo de Apreensao Documento de Comprovação

4058300.9906018 19/02/2019
13:24

(Doc. 02) Interrogatorio Documento de Comprovação

4058300.9902550 19/02/2019
12:52

Habilitação - Patrono de Ricardo Essinger Petição (3º Interessado)

4058300.9902551 19/02/2019
12:52

Novo Documento 2019-02-19 11.46.12 1 Documento de Comprovação

4058300.9898539 19/02/2019
10:03

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9898482 19/02/2019
10:00

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9898455 19/02/2019
09:59

Lina Vieira da Silva - Acesso aos autos Petição (3º Interessado)

4058300.9898456 19/02/2019
09:59

Procuração Documento de Comprovação

4058300.9898306 19/02/2019
09:50

Busca e apreensão Expediente

4058300.9898329 19/02/2019
09:50

Busca e apreensão Expediente

4058300.9898026 19/02/2019
09:11

Luiz Otávio - Acesso aos autos Petição (3º Interessado)

4058300.9898027 19/02/2019
09:11

Procuração Documento de Comprovação

4058300.9894878 18/02/2019
16:59

Cumprimento das determinações de
bloqueio/restrição junto ao RENAJUD,
BACENJUD e CNIB

Certidão

4058300.9894879 18/02/2019
16:59

Ordem de Bloqueio no BacenJud2.0 Documento de Comprovação

4058300.9894882 18/02/2019
16:59

Ordem de Restrição de Veículos Automotores
no RENAJUD

Documento de Comprovação

4058300.9894888 18/02/2019
16:59

Ordem de Indisponibilidade de Bens Documento de Comprovação

4058300.9894389 18/02/2019
16:33

Mandado de Busca e Apreensão e Ofícios
expedidos em 18-02-2019

Certidão

4058300.9894390 18/02/2019
16:33

Mandado de Busca e Apreensão e Ofícios
expedidos em 18-02-2019

Documento de Comprovação

4058300.9889152 18/02/2019
12:37

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9889141 18/02/2019
12:36

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9889127 18/02/2019
12:34

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9889082 18/02/2019
12:27

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888862 18/02/2019
12:10

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888859 18/02/2019
12:09

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888858 18/02/2019
12:09

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888850 18/02/2019
12:08

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888845 18/02/2019
12:08

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888840 18/02/2019
12:07

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888829 18/02/2019
12:07

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888826 18/02/2019
12:06

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888824 18/02/2019
12:06

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888819 18/02/2019
12:06

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888802 18/02/2019
12:05

Certidão de Intimação Certidão de Intimação



4058300.9888800 18/02/2019
12:05

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888798 18/02/2019
12:04

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888793 18/02/2019
12:04

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888787 18/02/2019
12:04

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888777 18/02/2019
12:03

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888767 18/02/2019
12:03

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888755 18/02/2019
12:03

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888752 18/02/2019
12:02

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888734 18/02/2019
12:02

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888733 18/02/2019
12:02

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888723 18/02/2019
12:02

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888714 18/02/2019
12:01

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888711 18/02/2019
12:01

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888702 18/02/2019
12:01

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888699 18/02/2019
12:01

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888689 18/02/2019
12:00

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888688 18/02/2019
12:00

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888682 18/02/2019
12:00

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888676 18/02/2019
12:00

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888674 18/02/2019
12:00

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888637 18/02/2019
11:58

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888613 18/02/2019
11:57

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888593 18/02/2019
11:56

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9888375 18/02/2019
11:37

Ofício 0493/2019 Petição

4058300.9887921 18/02/2019
11:16

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9887918 18/02/2019
11:16

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9887910 18/02/2019
11:15

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9887905 18/02/2019
11:15

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9887592 18/02/2019
10:58

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9887554 18/02/2019
10:56

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9883865 16/02/2019
17:14

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883864 16/02/2019
17:13

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883863 16/02/2019
17:13

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883855 16/02/2019
17:13

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883854 16/02/2019
17:12

Busca e apreensão Expediente



4058300.9883853 16/02/2019
17:12

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883852 16/02/2019
17:11

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883847 16/02/2019
17:11

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883838 16/02/2019
17:11

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883817 16/02/2019
17:10

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883814 16/02/2019
17:10

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883813 16/02/2019
17:10

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883811 16/02/2019
17:10

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883795 16/02/2019
17:09

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883790 16/02/2019
17:09

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883788 16/02/2019
17:09

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883787 16/02/2019
17:08

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883780 16/02/2019
17:08

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883778 16/02/2019
17:08

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883777 16/02/2019
17:08

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883774 16/02/2019
17:07

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883773 16/02/2019
17:07

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883771 16/02/2019
17:06

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883768 16/02/2019
17:06

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883767 16/02/2019
17:06

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883746 16/02/2019
17:05

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883739 16/02/2019
17:05

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883730 16/02/2019
17:05

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883727 16/02/2019
17:04

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883726 16/02/2019
17:04

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883723 16/02/2019
17:04

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883722 16/02/2019
17:04

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883717 16/02/2019
17:03

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883712 16/02/2019
17:03

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883707 16/02/2019
17:03

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883704 16/02/2019
17:02

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883702 16/02/2019
17:02

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883685 16/02/2019
17:02

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883683 16/02/2019
17:01

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883681 16/02/2019
17:01

Busca e apreensão Expediente



 

4058300.9883680 16/02/2019
17:01

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883679 16/02/2019
17:00

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883676 16/02/2019
17:00

Busca e apreensão Expediente

4058300.9883675 16/02/2019
17:00

Busca e apreensão Expediente

4058300.9827348 11/02/2019
12:54

182 PDFsam IPL 0111-2014 VOLUME II
DIGITALIZADO 409 a 427

Documento de Comprovação

4058300.9774491 04/02/2019
13:49

Certidão de Intimação Certidão de Intimação

4058300.9772805 04/02/2019
10:55

Intimação Expediente

4058300.9771985 04/02/2019
10:55

Despacho Despacho

4058300.9759032 26/01/2019
19:25

Certidão de Redistribuição Certidão

4058300.9756055 25/01/2019
16:33

Certidão de Distribuição Certidão

4058300.9755931 25/01/2019
16:31

Representação por medidas cautelares Petição Inicial



 
 

EXMO(A). SR.(ª) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA 4ª VARA DA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
PERNAMBUCO.

Processo nº 0003028-78.2014.8.17.1410

                    , Já devidamente qualificado nos autos da açãoJULIO RICARDO RODRIGUES NEVES
acima epigrafada, que lhe move a Justiça Pública, por seu advogado  fine assinado, constituído nosin
termos do instrumento de mandato em anexo (  ), com escritório profissional no timbre, local ondedoc. 1
receberá intimações de estilo,  , perante V. Exa., requerer  de seuVÊM HABILITAÇÃO NOS AUTOS
patrono  Brasileiro, advogado, devidamente inscrito na EUGENIO MACIEL CHACON NETO,

 requerendo, ainda, pela juntada da procuração que se segue em anexo, aOAB/PE  sob o nº. 27.772-D,
fim, de que todas as publicações, intimações e demais atos de comunicação no presente feito sejam
realizados em nome deste, sob pena de nulidade dos atos que vierem a ser praticados, em consonância
com o disposto no artigo 272, parágrafo 2º e 5º do NCPC.

 

DO EXPOSTO, REQUER AINDA A JUNTADA DE TODAS AS DILIGENCIAS DEVIDAMENTE
CUMPRIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL, TAIS COMO AS BUSCAS E APREENSÕES
NOS ENDEREÇOS DO REQUERENTE E SEU INTERROGATÓRIO NA PF.

ASSIM, NÃO HÁ MAIS MOTIVOS PARA A COTINUIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DO
REQUERENTE JULIO RICARDO RODRIGUES NEVES, CONSIDERANDO QUE TODAS AS
DILIGENCIAS REQUERIDAS POR ESTE M.M. JUIZO, JÁ FORAM DEVIDAMENTE
CUMPRIDAS, DEVENDO O MESMO SER POSTO IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE!

Nestes Termos.

1/2



Pede Deferimento

Recife, 20 de FEVEREIRO de 2019.

EUGENIO MACIEL CHACON NETO

ADVOGADO OAB/PE 27.772
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19022008151910100000009933833

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
EUGENIO MACIEL CHACON NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 20/02/2019 08:25:22
Identificador: 4058300.9913378
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
EUGENIO MACIEL CHACON NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 20/02/2019 08:25:22
Identificador: 4058300.9913384
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
EUGENIO MACIEL CHACON NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 20/02/2019 08:25:22
Identificador: 4058300.9913380
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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19022008220900300000009933836

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
EUGENIO MACIEL CHACON NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 20/02/2019 08:25:22
Identificador: 4058300.9913381
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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19022008220900300000009933838

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
EUGENIO MACIEL CHACON NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 20/02/2019 08:25:22
Identificador: 4058300.9913383
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
EUGENIO MACIEL CHACON NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 20/02/2019 08:25:22
Identificador: 4058300.9913385
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
EUGENIO MACIEL CHACON NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 20/02/2019 08:25:22
Identificador: 4058300.9913379
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


 

 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
4° VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
JORGE TAVARES

PIMENTEL JUNIOR
REPRESENTADO

JOSE LUIZ DE
MENDONCA GALVAO

JUNIOR
ADVOGADO

Jahyr César de
Albuquerque Neto

ADVOGADO

JOSE CARLOS LYRA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

FRANCISCO DE ASSIS
BENEVIDES GADELHA

REPRESENTADO

ROBSON BRAGA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

Hebron Costa Cruz de
Oliveira

REPRESENTADO

RAFAEL JUREMA DE
ASSIS CORREA

ADVOGADO

LUIZ ANTONIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

JULIO RICARDO
RODRIGUES NEVES

REPRESENTADO

EUGENIO MACIEL
CHACON NETO

ADVOGADO

RICARDO ESSINGER REPRESENTADO
CARLOS FREDERICO
BRAGA MARTINS

ADVOGADO

LINA ROSA GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito Fonseca ADVOGADO
Maria Carolina de Melo

Amorim
ADVOGADO

FRANCISCO DE ASSIS
LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

LUIZ OTAVIO GOMES
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VIEIRA DA SILVA REPRESENTADO
Amanda de Brito Fonseca ADVOGADO

Maria Carolina de Melo
Amorim

ADVOGADO

FRANCISCO DE ASSIS
LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO DE RETIFICAÇÃO

Certifico que, em 19/02/2019, procedi à retificação de autuação deste processo para fazer constar: 

Data de
alteração

Item Operação
realizada

Situação anterior Situação atual Usuário
responsável

19/02/2019
18:42

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

JOSE LUIZ DE
MENDONCA

GALVAO
JUNIOR, Jahyr

César de
Albuquerque Neto,

RAFAEL
JUREMA DE

ASSIS CORREA,
JORGE

TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE
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ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

FREDERICO
BRAGA

MARTINS, LUIZ
ANTONIO

GOMES VIEIRA
DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
EUGENIO
MACIEL

CHACON NETO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

19/02/2019
18:40

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

Jahyr César de
Albuquerque Neto,

RAFAEL
JUREMA DE

ASSIS CORREA,
JORGE

TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE
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ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

MARTINS, LUIZ
ANTONIO

GOMES VIEIRA
DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
EUGENIO
MACIEL

CHACON NETO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

19/02/2019
18:39

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,

RAFAEL
JUREMA DE

ASSIS CORREA,
JORGE

TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE
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RICARDO
ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

RICARDO
ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
EUGENIO
MACIEL

CHACON NETO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

19/02/2019
18:36

Parte - Polo
Passivo Inclusão

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE
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RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
EUGENIO
MACIEL

CHACON NETO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

19/02/2019
18:35

Parte - Polo
Passivo Exclusão

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR,
DEFENSORIA
PÚBLICA DA
UNIÃO, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE
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FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

19/02/2019
14:08

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

JORGE
TAVARES
PIMENTEL

JUNIOR,
DEFENSORIA
PÚBLICA DA
UNIÃO, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ALMIR JOSE
COSTA SANTOS

JORGE
TAVARES
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19/02/2019
14:06

Parte - Polo
Passivo Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
Hebron Costa Cruz
de Oliveira, JOSE
CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

PIMENTEL
JUNIOR, LINA
ROSA GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Hebron
Costa Cruz de
Oliveira, JOSE

CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ALMIR JOSE
COSTA SANTOS

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
Hebron Costa Cruz
de Oliveira, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
Hebron Costa Cruz
de Oliveira, JOSE
CARLOS LYRA
DE ANDRADE,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ROBSON BRAGA
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19/02/2019
14:05

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

FRANCISCO DE
ASSIS

BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ALMIR JOSE
COSTA SANTOS

19/02/2019
14:05

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
Hebron Costa Cruz
de Oliveira, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
Hebron Costa Cruz
de Oliveira, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,
FRANCISCO DE

ASSIS
BENEVIDES
GADELHA,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,

ALMIR JOSE
COSTA SANTOS

9/16



OTAVIO GOMES
VIEIRA DA

SILVA, JULIO
RICARDO

RODRIGUES
NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

RICARDO
ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

19/02/2019
14:04

Parte - Polo
Passivo Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
Hebron Costa Cruz
de Oliveira, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
Hebron Costa Cruz
de Oliveira, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ROBSON BRAGA
DE ANDRADE,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ALMIR JOSE
COSTA SANTOS

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
Hebron Costa Cruz
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19/02/2019
14:04

Parte - Polo
Passivo Inclusão

Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

de Oliveira, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ALMIR JOSE
COSTA SANTOS

19/02/2019
14:03

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS, LUIZ

ANTONIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda

ALMIR JOSE
COSTA SANTOS
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Amanda de Brito
Fonseca,

FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

19/02/2019
14:02

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA
MARTINS,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, JULIO

RICARDO
RODRIGUES

NEVES, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ALMIR JOSE
COSTA SANTOS

19/02/2019
13:21 Segredo de Justiça Alteração Sim Não

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019 Parte - Polo
Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA

DA SILVA,
RICARDO

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, CARLOS
FREDERICO

BRAGA

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

12/16



13:15 Passivo ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA

MARTINS,
RICARDO

ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
13:14

Parte - Polo
Passivo Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, RICARDO
ESSINGER, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
13:12

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
Amanda de Brito

Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

13/16



FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

19/02/2019
13:12

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo
Amorim, Maria

Carolina de Melo
Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
13:10

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo

Amorim,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
13:09

Parte - Polo
Passivo

Inclusão

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo

Amorim,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

14/16



19/02/2019
13:08

Parte - Polo
Passivo

Inclusão
LUIZ OTAVIO

GOMES VIEIRA
DA SILVA

LINA ROSA
GOMES VIEIRA
DA SILVA, Maria
Carolina de Melo

Amorim,
ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
13:06

Parte - Polo
Passivo Inclusão

LUIZ OTAVIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA, Amanda
de Brito Fonseca,
FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
13:04

Parte - Polo
Passivo

Inclusão
LUIZ OTAVIO

GOMES VIEIRA
DA SILVA

Maria Carolina de
Melo Amorim,

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA,

FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
13:03

Parte - Polo
Passivo

Inclusão
LUIZ OTAVIO

GOMES VIEIRA
DA SILVA

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA,

FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
13:02

Parte - Polo
Passivo

Inclusão
LUIZ OTAVIO

GOMES VIEIRA
DA SILVA

ADEMAR
RIGUEIRA

NETO, LUIZ
OTAVIO GOMES

VIEIRA DA
SILVA

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

19/02/2019
12:58

Parte - Polo
Passivo Inclusão

LUIZ OTAVIO
GOMES VIEIRA

DA SILVA

CAROLINA
GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

CAROLINA

15/16



19/02/2019
12:45 Segredo de Justiça Alteração Sim Não

GOMES DE
MATTOS

BANDEIRA DE
ALBUQUERQUE

16/16

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 20/02/2019 00:00:00
Identificador: 4058300.9912973



 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ref. Representação Criminal nº 0800764-39.2019.4.05.8300

 

JORGE TAVARES PIMENTEL JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos da representação
criminal em epígrafe, por intermédio de seus advogados subscritos, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência,  a juntada de instrumento de procuração anexo, bem como vista dosREQUERER
autos do processo em referência.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Recife, 19 de fevereiro de 2019.

 

EDGAR MOURY FERNANDES NETO

OAB/PE 13.446

 

JOSÉ LUIZ GALVÃO

OAB/PE 31.473

 

MARIA MANUELA GALVÃO

1/2



OAB/PE 37.709

2/2

19021919021015100000009932343

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
JOSE LUIZ DE MENDONCA GALVAO JUNIOR - Advogado
Data e hora da assinatura: 19/02/2019 19:11:27
Identificador: 4058300.9911889
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
JORGE TAVARES

PIMENTEL JUNIOR
REPRESENTADO

JOSE CARLOS LYRA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

FRANCISCO DE ASSIS
BENEVIDES GADELHA

REPRESENTADO

ROBSON BRAGA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

Hebron Costa Cruz de
Oliveira

REPRESENTADO

LUIZ ANTONIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

JULIO RICARDO
RODRIGUES NEVES

REPRESENTADO

EUGENIO MACIEL
CHACON NETO

ADVOGADO

RICARDO ESSINGER REPRESENTADO
CARLOS FREDERICO
BRAGA MARTINS

ADVOGADO

LINA ROSA GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito Fonseca ADVOGADO
Maria Carolina de Melo

Amorim
ADVOGADO

FRANCISCO DE ASSIS
LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

LUIZ OTAVIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito Fonseca ADVOGADO
Maria Carolina de Melo

Amorim
ADVOGADO

FRANCISCO DE ASSIS
LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA

1/2



NETO ADVOGADO

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 19/02/2019 18:39, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
acerca de Decisão registrado em 19/02/2019 17:52 nos autos judiciais eletrônicos especificados na
epígrafe.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021917585218400000009931933

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 19/02/2019 18:39 - Seção Judiciária de Pernambuco.

2/2

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 19/02/2019 18:39:27
Identificador: 4058300.9911758



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
JORGE TAVARES

PIMENTEL JUNIOR
REPRESENTADO

JOSE CARLOS LYRA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

FRANCISCO DE ASSIS
BENEVIDES GADELHA

REPRESENTADO

ROBSON BRAGA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

Hebron Costa Cruz de
Oliveira

REPRESENTADO

LUIZ ANTONIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

JULIO RICARDO
RODRIGUES NEVES

REPRESENTADO

EUGENIO MACIEL
CHACON NETO

ADVOGADO

RICARDO ESSINGER REPRESENTADO
CARLOS FREDERICO
BRAGA MARTINS

ADVOGADO

LINA ROSA GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito Fonseca ADVOGADO
Maria Carolina de Melo

Amorim
ADVOGADO

FRANCISCO DE ASSIS
LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

LUIZ OTAVIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito Fonseca ADVOGADO
Maria Carolina de Melo

Amorim
ADVOGADO

FRANCISCO DE ASSIS
LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA

1/2



NETO ADVOGADO

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 19/02/2019 18:38, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
acerca de Decisão registrado em 19/02/2019 17:52 nos autos judiciais eletrônicos especificados na
epígrafe.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021917575875300000009931915

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 19/02/2019 18:38 - Seção Judiciária de Pernambuco.

2/2

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 19/02/2019 18:38:56
Identificador: 4058300.9911755



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
JORGE TAVARES

PIMENTEL JUNIOR
REPRESENTADO

JOSE CARLOS LYRA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

FRANCISCO DE ASSIS
BENEVIDES GADELHA

REPRESENTADO

ROBSON BRAGA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

Hebron Costa Cruz de
Oliveira

REPRESENTADO

LUIZ ANTONIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

JULIO RICARDO
RODRIGUES NEVES

REPRESENTADO

EUGENIO MACIEL
CHACON NETO

ADVOGADO

RICARDO ESSINGER REPRESENTADO
CARLOS FREDERICO
BRAGA MARTINS

ADVOGADO

LINA ROSA GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito Fonseca ADVOGADO
Maria Carolina de Melo

Amorim
ADVOGADO

FRANCISCO DE ASSIS
LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

LUIZ OTAVIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito Fonseca ADVOGADO
Maria Carolina de Melo

Amorim
ADVOGADO

FRANCISCO DE ASSIS
LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA

1/2



NETO ADVOGADO

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 19/02/2019 18:38, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
acerca de Decisão registrado em 19/02/2019 17:52 nos autos judiciais eletrônicos especificados na
epígrafe.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021917564136100000009931907

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 19/02/2019 18:38 - Seção Judiciária de Pernambuco.

2/2

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 19/02/2019 18:38:27
Identificador: 4058300.9911751



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
JORGE TAVARES

PIMENTEL JUNIOR
REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

JOSE CARLOS LYRA
DE ANDRADE

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

FRANCISCO DE ASSIS
BENEVIDES GADELHA

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

ROBSON BRAGA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

Hebron Costa Cruz de
Oliveira

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

LUIZ ANTONIO
GOMES VIEIRA DA

SILVA
REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

JULIO RICARDO
RODRIGUES NEVES

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

RICARDO ESSINGER REPRESENTADO
CARLOS FREDERICO
BRAGA MARTINS

ADVOGADO

LINA ROSA GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito
Fonseca

ADVOGADO

1/2



Maria Carolina de Melo
Amorim

ADVOGADO

FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

LUIZ OTAVIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito
Fonseca

ADVOGADO

Maria Carolina de Melo
Amorim

ADVOGADO

FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 19/02/2019 18:24, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
acerca de Decisão registrado em 19/02/2019 17:52 nos autos judiciais eletrônicos especificados na
epígrafe.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021917534314300000009931898

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 19/02/2019 18:24 - Seção Judiciária de Pernambuco.

2/2

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 19/02/2019 18:24:58
Identificador: 4058300.9911637



 
PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outro
 LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVA e outrosREPRESENTADO:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

ALVARÁ DE SOLTURA

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO,
Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara
Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma da lei, etc.

 

 ao(à) Delegado(a) de Polícia Federal  , ou quem suas vezes oMANDA , neste Estado de Pernambuco
fizer, ao lhe ser apresentado este, indo por mim assinado, que ponha incontinenti em liberdade, se por
outro motivo não deva permanecer preso  , brasileiro, nascido emROBSON BRAGA DE ANDRADE
26/12/1948, filho de Celina Braga de Andrade, CPF nº 134.020.566-15, com endereço à Avenida Horácio
Lafer, 500, aptº    501, Itaim Bibi, São Paulo/SP, tudo em conformidade com a decisão proferida nos 

  que determinou medida cautelarAutos da Representação Criminal nº 0800764-39.2019.4.05.8300,
constante no Termo de Compromisso, em anexo, que deverá ser assinado. CUMPRA-SE, NA FORMA E
SOB AS PENAS DE LEI.

 , na Secretaria da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, localizada naDADO e PASSADO
Avenida Recife, 6250, 4º andar, Jiquiá, Recife/PE, Tel.(81) 3213.6042/6349, Email:
secretaria04@jfpe.jus.br, data da assinatura digital. Eu, Almir José Costa Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco

1/1
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Assinado eletronicamente por: 
CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO - Magistrado
Data e hora da assinatura: 19/02/2019 18:08:43
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outro
 LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVA e outrosREPRESENTADO:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

ALVARÁ DE SOLTURA

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO,
Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara
Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma da lei, etc.

 

 ao(à) Delegado(a) de Polícia Federal  , ou quem suas vezes oMANDA , neste Estado de Pernambuco
fizer, ao lhe ser apresentado este, indo por mim assinado, que ponha incontinenti em liberdade, se por
outro motivo não deva permanecer preso  ,FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA
brasileiro, nascido em 08/01/1945, filho de Mirian Benevides Gadelha, CPF nº 041.813.874-53, com
endereço à Rua Getúlio Vargas, 842, Prata, Campina Grande/PB, tudo em conformidade com a decisão
proferida nos   que determinouAutos da Representação Criminal nº 0800764-39.2019.4.05.8300,
medida cautelar constante no Termo de Compromisso, em anexo, que deverá ser assinado. CUMPRA-SE,
NA FORMA E SOB AS PENAS DE LEI.

 , na Secretaria da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, localizada naDADO e PASSADO
Avenida Recife, 6250, 4º andar, Jiquiá, Recife/PE, Tel.(81) 3213.6042/6349, Email:
secretaria04@jfpe.jus.br, data da assinatura digital. Eu, Almir José Costa Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outro
 LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVA e outrosREPRESENTADO:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

ALVARÁ DE SOLTURA

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO,
Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara
Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma da lei, etc.

 

 ao(à) Delegado(a) de Polícia Federal  , ou quem suas vezes oMANDA , neste Estado de Pernambuco
fizer, ao lhe ser apresentado este, indo por mim assinado, que ponha incontinenti em liberdade, se por
outro motivo não deva permanecer preso  , brasileiro, nascidoJOSE CARLOS LYRA DE ANDRADE
em 02/03/1947, filho de Maria Helena Lyra de Andrade, CPF nº 038.849.024-15, com endereço
residencial no Loteamento Santa'Ana, 20, QD. E, Serraria, Maceió/AL, tudo em conformidade com a
decisão proferida nos   queAutos da Representação Criminal nº 0800764-39.2019.4.05.8300,
determinou medida cautelar constante no Termo de Compromisso, em anexo, que deverá ser assinado. 
CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS PENAS DE LEI.

 , na Secretaria da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, localizada naDADO e PASSADO
Avenida Recife, 6250, 4º andar, Jiquiá, Recife/PE, Tel.(81) 3213.6042/6349, Email:
secretaria04@jfpe.jus.br, data da assinatura digital. Eu, Almir José Costa Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVA e outrosREPRESENTADO:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

ALVARÁ DE SOLTURA

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO,
Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara
Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma da lei, etc.

 

 ao(à) Delegado(a) de Polícia Federal  , ou quem suas vezes oMANDA , neste Estado de Pernambuco
fizer, ao lhe ser apresentado este, indo por mim assinado, que ponha incontinenti em liberdade, se por
outro motivo não deva permanecer preso  , brasileiro, nascido em 24/05/1941,RICARDO ESSINGER
filho de Eugenia Essinger, CPF nº 000.475.704-15, com endereço residencial à Rua Buenos Aires, 211,
aptº 1101, Espinheiro, Recife/PE, tudo em conformidade com a decisão proferida nos  Autos da

 que determinou medida cautelar constante noRepresentação Criminal nº 0800764-39.2019.4.05.8300,
Termo de Compromisso, em anexo, que deverá ser assinado. CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS
PENAS DE LEI.

 , na Secretaria da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, localizada naDADO e PASSADO
Avenida Recife, 6250, 4º andar, Jiquiá, Recife/PE, Tel.(81) 3213.6042/6349, Email:
secretaria04@jfpe.jus.br, data da assinatura digital. Eu, Almir José Costa Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco
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 0800764-39.2019.4.05.8300 PROCESSO Nº: - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVAREPRESENTADO:

 A m a n d a  D e  B r i t o  F o n s e c aA D V O G A D O :
 Mar ia  Carol ina  De Melo  AmorimADVOGADO:
 F r a n c i s c o  D e  A s s i s  L e i t a oA D V O G A D O :
 A d e m a r  R i g u e i r a  N e t oA D V O G A D O :

 JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIORREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 JOSE CARLOS LYRA DE ANDRADEREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHAREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 ROBSON BRAGA DE ANDRADEREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRAREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA DA SILVAREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 JULIO RICARDO RODRIGUES NEVESREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:
 R I C A R D O  E S S I N G E RR E P R E S E N T A D O :

 Car los  Freder ico  Braga  Mart insADVOGADO:
 LINA ROSA GOMES VIEIRA DA SILVAREPRESENTADO:

 A m a n d a  D e  B r i t o  F o n s e c aA D V O G A D O :
 Mar ia  Carol ina  De Melo  AmorimADVOGADO:
 F r a n c i s c o  D e  A s s i s  L e i t a oA D V O G A D O :
 A d e m a r  R i g u e i r a  N e t oA D V O G A D O :

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

 

DECISÃO

 

Trata-se de ofício apresentado pela Delegada de Polícia Federal presidente da investigação em
curso, por meio do qual informa que já se exauriu a necessidade de permanência da prisão
temporária de alguns investigados, requerendo, quanto a parte destes (aqueles que são
dirigentes de unidades do SESI) que, apesar de poderem ser imediatamente liberados,
permaneçam afastados das funções que exercem nas aludidas entidades, sob pena de poderem
prejudicar diligências que ainda serão realizadas, como análise de documentos custodiados em
unidades do SESI que não foram alvos das buscas e necessidade de oitivas de funcionários das
entidades.

Como já determinado na decisão que decretou as medidas cautelares executadas nesta data,
exaurindo-se a necessidade de continuidade da contrição temporária dos representados
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA (porque já arrecadados todos os documentos
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pertinentes ao Instituto ORIGAMI e já inquirido aquele, sem se vislumbrar necessidade de
eventuais acareações), bem como RICARDO ESSINGER, ROBSON BRAGA DE
ANDRADE, FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA e JOSÉ CARLOS LYRA
DE ANDRADE (estes últimos porque também já inquiridos e em princípio sem necessidade
de acareações), determino que sejam postos em liberdade, devendo a Secretaria fazer expedir
os respectivos alvarás de soltura de cada um deles, a serem cumpridos pelas autoridades
policiais em poder das quais se encontram

Por outro lado, relativamente a aos dirigentes do Departamento Nacional e dos Regionais PE,
PB e AL, todos do SESI, como os documentos que ainda deverão ser arrecadados e os
funcionários da entidade, que ainda precisarão ser ouvidos, não poderão ser, respectivamente,
analisados e inquiridos no curto prazo da temporária, ficado por este Juízo, de 05 (cinco) dias,
bem como levando em conta que estarão sendo liberados ainda nesta data da ordem de prisão
contra eles emanada, é razoável o deferimento do pedido da Delegada, de afastamento
cautelar de cada um deles das funções exercida nas entidades antes mencionadas.

Com efeito, dispõe o  , como medidas cautelares substitutivas daart. 319, II e VI, do CPP
prisão, sobre a suspensão de função pública, bem como de proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares. É justamente o caso de serem as medidas propostas ora deferidas,
cabendo uma reanálise por este Juízo após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias a contar
desta data.

A medida justifica-se, como argumentando pela autoridade policial, e em face, inclusive, da
concordância da representante do MPF durante a audiência de custódia nesta data realizada,
para que os referidos representados não interfiram, em virtude do cargo que exercem, na
arrecadação dos documentos faltantes e indispensáveis à investigação, tampouco nos
depoimentos a serem ainda prestados pelos funcionários cuja oitiva ainda está pendente.

Por outro lado, a medida é menos gravosa do que a prisão temporária e, como dito, nem se
teria como garantir que as diligências pendentes, acima realçadas, poderiam ser finalizadas no
prazo da temporária ora decretada, cuja finalidade, no estrito âmbito em que decretada, já se
exauriu.

Além disso, os dirigentes do SESI equiparam-se a funcionário público, nos termos do art. 327
do CPP.

E ainda não se pode deslembrar que, como há contratos em andamento celebrados pelas
referidas unidades do SESI, o afastamento justifica-se para evitar reiteração das condutas em
tese até então perpetradas.

Por isso, defiro o requerimento policial e decreto o afastamento provisório de ROBSON
BRAGA DE ANDRADE da função de dirigente do Departamento Nacional do SESI,
bem como de RICARDO ESSINGER, FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES
GADELHA e JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE, das funções de dirigentes dos
Departamentos Regionais do SESI de PE, PB e AL, assim como das funções que possam
exercer no SENAI ou Federação Nacional da Indústria. Voltem-me os autos conclusos
em 90 (noventa) dias para reanálise da desnecessidade de manutenção ou não dessa
cautelar.

Outrossim, decreto a proibição de acesso ou frequência dos aludidos investigados às
entidades acima citadas, estendendo-se a medida ora determinada, também, ao
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investigado HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA.

Oficie-se às entidades acima referidas dando conhecimento dessa determinação.

Cientifique-se a autoridade policial que custodia os representados em Brasília/DF sobre a
desnecessidade de realização de audiência de custódia quanto a eles, em virtude de resultado
da consulta formulada ao TRF -5ª Região (DOC 0114/2016), por isso suspendendo-se
inclusive a solicitação de reserva de sala para videoconferência para esse fim, feita com a
Seção Judiciária do Distrito Federal.

Recife, data da assinatura digital.

 

CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara/PE, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara/PE
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
JORGE TAVARES

PIMENTEL JUNIOR
REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

JOSE CARLOS LYRA
DE ANDRADE

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

FRANCISCO DE ASSIS
BENEVIDES GADELHA

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

ROBSON BRAGA DE
ANDRADE

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

Hebron Costa Cruz de
Oliveira

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

LUIZ ANTONIO
GOMES VIEIRA DA

SILVA
REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

JULIO RICARDO
RODRIGUES NEVES

REPRESENTADO

DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

REPRESENTANTE

RICARDO ESSINGER REPRESENTADO
CARLOS FREDERICO
BRAGA MARTINS

ADVOGADO

LINA ROSA GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito
Fonseca

ADVOGADO
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Maria Carolina de Melo
Amorim

ADVOGADO

FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

LUIZ OTAVIO GOMES
VIEIRA DA SILVA

REPRESENTADO

Amanda de Brito
Fonseca

ADVOGADO

Maria Carolina de Melo
Amorim

ADVOGADO

FRANCISCO DE
ASSIS LEITAO

ADVOGADO

ADEMAR RIGUEIRA
NETO

ADVOGADO

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 19/02/2019 17:04, o(a) Sr(a) RICARDO ESSINGER foi intimado(a) acerca de
Despacho registrado em 19/02/2019 12:45 nos autos judiciais eletrônicos especificados na epígrafe.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021914582534100000009928918

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 19/02/2019 17:04 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 LUIZ OTAVIO GOMES VIEIRA DA SILVAREPRESENTADO:

 Amanda De Brito FonsecaADVOGADO:
 Maria Carolina De Melo AmorimADVOGADO:
 Francisco De Assis LeitaoADVOGADO:
 Ademar Rigueira NetoADVOGADO:

 JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIORREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 JOSE CARLOS LYRA DE ANDRADEREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHAREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 ROBSON BRAGA DE ANDRADEREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRAREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA DA SILVAREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 JULIO RICARDO RODRIGUES NEVESREPRESENTADO:
 Defensoria Pública Da UniãoREPRESENTANTE:

 RICARDO ESSINGERREPRESENTADO:
 Carlos Frederico Braga MartinsADVOGADO:

 LINA ROSA GOMES VIEIRA DA SILVAREPRESENTADO:
 Amanda De Brito FonsecaADVOGADO:
 Maria Carolina De Melo AmorimADVOGADO:
 Francisco De Assis LeitaoADVOGADO:
 Ademar Rigueira NetoADVOGADO:

 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

CERTIDÃO

CERTIFICO que nesta data juntei aos presentes autos o Ofício 533/2019 da DPF . O referido é verdade.
Dou fé.
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EXMO. SR. JUIZ DA 4° VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO.

 

 

 

 

Representação Criminal n° 0800764-39.2019.4.05.8300.

 

LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo em
epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. e por intermédio de seus advogados ao final
assinados, requer a juntada aos autos do parecer (doc.01) e de certidão do TCU referente ao Instituto
ORIGAMI (doc.02).

Pede deferimento.

Recife, 19 de fevereiro de 2019.

 

ADEMAR RIGUEIRA NETO

OAB/PE 11.308

FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO

OAB/PE 18.663

ANDRÉ LUIZ CAÚLA

OAB/PE 17.733

ALEXANDRE DO RÊGO BARROS

OAB/PE sob o n.º 46.395
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LUANA REIS

OAB/PE 13.434-E

2/2

19021915543670500000009930010

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
ADEMAR RIGUEIRA NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 19/02/2019 16:04:14
Identificador: 4058300.9909557
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


 

 

 

EXMO. SR. JUIZ DA 4° VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PERNAMBUCO. 
 
 
 
 
Representação Criminal n° 0800764-39.2019.4.05.8300. 
 

LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, devidamente 
qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de 
V. Exa. e por intermédio de seus advogados ao final assinados, requer a juntada aos 
autos do parecer (doc.01) e de certidão do TCU referente ao Instituto ORIGAMI 
(doc.02).  

 
Pede deferimento. 

Recife, 19 de fevereiro de 2019. 
 

ADEMAR RIGUEIRA NETO 
OAB/PE 11.308 

 
 

FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO 
OAB/PE 18.663 

 
 

ANDRÉ LUIZ CAÚLA 
OAB/PE 17.733 

 
ALEXANDRE DO RÊGO BARROS 

OAB/PE sob o n.º 46.395 
 

LUANA REIS 
OAB/PE 13.434-E 

 

 
 

 

1/1

19021915561617200000009930011

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
ADEMAR RIGUEIRA NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 19/02/2019 16:04:14
Identificador: 4058300.9909558
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


 

 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
PRONAC: 162176 ‐ RECUSE, REPENSE, REDUZA, REUTILIZE, RECICLE, RELIX. 

PROPONENTE: INSTITUTO ORIGAMI

Parecer consolidado

PRONAC Nome do Projeto

162176 Recuse, Repense, Reduza, Reutilize, Recicle, Relix.

Enquadramento Tipo do Parecer Parecer Favorável? Dt. Parecer Sugerido Real

Artigo 18 Aprovação Sim 22/08/2016 R$ 7.051.176,34

Valor Solicitado (A) R$ 7.743.358,34

Valor de Outras Fontes (B) R$ 0,00

Valor da Proposta (C = A + B) R$ 7.743.358,34

Valor do Parecer Técnico (D) R$ 7.051.176,34

Valor de Elaboração e Agenciamento (E) R$ 0,00

Valor Sugerido para Aprovação (F = D + E) R$ 7.051.176,34

Produto Enquadramento Inciso I Inciso II Inciso III Inciso IV

Espetáculo de Artes Cênicas Artigo 18 Sim Sim Sim Sim

Parecer Técnico

CONSOLIDAÇÃO DO PARECER TÉCNICO
RESUMO DO PROJETO:
A proposta intitulada “RECUSE, REPENSE, REDUZA, REUTILIZE, RECICLE, RELIX” pretende a realização
de (150) cento e cincoenta apresentações de espetáculos teatrais em escolas da rede pública da
cidade no Estado de Alagoas, atendendo as seguintes quantidades e cidades: 100 apresentações em
Maceió, 04 em Atalaia, 04 em Barra de Santo Antônio, 04 em Barra de São Miguel, 06 em Maragogi,
06 em Jacuípe, 04 em Anadia, 10 em Arapiraca, 04 em Marechal Deodoro, 04 em Coruripe, 04 em
Chã Preta.

O projeto pretende realizar a montagem de espetáculo onde atores e bonecos levarão o
espectador a conhecer, refletir e criar uma nova e adequada consciência sobre a lei do Aterro
Sanitário, sobre a importância dos catadores de lixo, sobre a reciclagem, sobre a indústria reversa
e, sobretudo, sobre a urgente necessidade de redução do lixo gerado por cada indivíduo. Em uma
aventura bem–humorada e repleta de músicas, os 5Rs e seus companheiros de palco farão de tudo
para salvar o planeta Terra do Dragão do Lixo. O espetáculo será executado pelo Grupo XPTO.
Prevê ainda a criação e distribuição de 15.000 Cartilhas (Cartilhalix), disponibilização de Aplicativo
(Aplicativolix), a doação de 100 bicicletas recicladoras (Ciclolix) e a Exposição de Fotografias de
ensaio sobre os catadores de lixo (Expolix).
O projeto prevê distribuição gratuita de ingressos para um público total previsto de 30.000 pessoas.
A proposta preconiza as fases de Produção em 08 meses de trabalho, que compreende o período
de setembro de 2016 a maio de 2017.
ANÁLISE DE CONTEÚDO:
O projeto adere à legislação vigente, assim como atende aos Quesitos do Art. 40 da referida
Instrução Normativa n.1 de 24 de junho de 2013, tais como:

I ‐ Informamos que o proponente demonstra capacidade técnica para a execução do projeto em
questão conforme demonstrado em seu relatório de atividades culturais.
II ‐ As informações prestadas para o cumprimento do objeto são pertinentes para a execução do
objeto após resposta à diligência.
III ‐ Atende os objetivos descritos no Art. 3º da Lei 8.313/91, enquadrado na inciso “II”, alínea “c”.
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IV ‐ O projeto se enquadra nas finalidades descritas no Art. 1º da Lei 8.313/91, em específico nos
incisos I, II, III e V, pois o projeto contribui de forma a facilitar a todos, os meios para o livre acesso
às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais, como por exemplo a oportunidade
do público acessar o espetáculo a preços promocionais preconizados pelo Art. 28 da Instrução
Normativa nº 01/2013, bem como o acesso aos artistas, técnicos e produtores envolvidos,
fomentando as cadeias criativas e produtivas; promove e estimula a regionalização da produção
cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais, sendo a
cidade de Maceio contemplada com recursos para a produção da peça de teatro e outras dez
cidades do Estado de Alagoas contempladas com apresentações do espetáculo; apóia, valoriza e
difunde o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores quando o recurso
público incentivado oportuniza a esses artistas se manifestar e salvaguardar a sobrevivência e o
florescimento, por meio da criação artística desses profissionais, sendo os próprios, conjuntamente
com a sociedade brasileira, os beneficiários da política pública cultural brasileira, promovida por
este Ministério.
V ‐ O objeto proposto está adequado ao produto resultante tendo como indicador para avaliação
final do projeto, a fidelidade das informações prestadas pelo proponente conforme exigências da
Instrução Normativa nº 1/2013, o público previsto para acesso ao produto e o plano de divulgação.
VI ‐ Os prazos e custos previstos, na atual forma em que se encontram, são suficientes e
necessários para a realização do mesmo.
VII ‐ Atende as devidas medidas de acessibilidade com a escolha de locais adaptados a pessoas com
deficiência. O proponente informa que haverá “Livre acessibilidade com disponibilização de rampas
de acesso”. A democratização de acesso é atendida conforme o disposto no inciso I e III do Art. 27
do Decreto 5761/06, reiterado pelo Art. 28 e 30 da Instrução Normativa nº 01/2013, conforme o
exposto pelo proponente no campo de Democratização de acesso do SALIC.

VIII ‐ O projeto foi enquadrado na alínea “a” do Art.18 da Lei 8.313/91, por se tratar de projeto da
área de Artes Cênicas, espetáculo de teatro.

IX ‐ Apresenta repercussão regional.
X ‐ A execução do projeto resulta em impactos econômicos, culturais, econômicos e sociais positivos
e de grande relevância ao produzir uma peça de teatro. Promoverá a geração de emprego e renda
por meio das contratações diretas e indiretas. Oportuniza aos artistas e demais profissionais
envolvidos os modos de criar e fazer. Torna‐os profissionais de maior relevância. Fortalece a
expressão da linguagem para a cultura brasileira. Beneficia o público em geral ao oportunizá‐lo
acesso o espetáculo, além de público específico, beneficiário da distribuição gratuita dos ingressos
previsto pelo proponente.

XI ‐ Apresenta contribuição para o desenvolvimento da área em que se refere, teatro.

XII ‐ As etapas previstas são necessárias e suficientes à sua realização e são compatíveis com os
prazos e custos previstos, esses estão de acordo com os valores de mercado, conforme reza o
Decreto 5761/06, § 3º, Art. 6º.
XIII ‐ O projeto prevê distribuição gratuita de ingressos para um público total previsto de 30.000
pessoas.
XIV ‐ Após análise técnica, aferimos então, que o projeto cumpre aos critérios e limites
estabelecidos pelo Ministério da Cultura.

XV ‐ Não se aplica.
Nota: Ressaltamos que a análise técnica deteve‐se nas informações disponibilizadas no projeto
sendo as mesmas de inteira responsabilidade do proponente.

1‐ Para a prestação de contas o proponente deverá apresentar comprovação da execução da
gratuidade na distribuição dos ingressos, em atendimento ao Inciso III do Art. 27 do Decreto
5761/06.

2‐ Conforme consta na IN nº 01/2013, inciso XXIII do Art. 3º o cronograma de execução
corresponderá ao prazo de execução do projeto, compreendido a partir do período da autorização
para a movimentação dos recursos que se dará mediante a captação mínima de 20% do valor
aprovado pelo Ministério da Cultura. O prazo previsto para o cronograma de execução é de 08
meses.
“A liberação dos itens de Hospedagem e Alimentação e de Transporte Local / Locação de

Nº Reunião Dt. Reunião Parecer Enviado à
Plenária? Vl. Aprovado

249 06/10/2016 Favorável Sim R$ 7.051.176,34

Parecer

O projeto propõe a produção e 150 apresentações gratuitas de peça teatral educativa sobre
sustentabilidade, em escolas da rede Pública de Alagoas e em espaços públicos. O Projeto propõe
ações culturais, educativas e provocativas que envolvem apresentações teatrais em escolas e
espaço públicos, doação de bicicletas coletoras a catadores, aplicativo e exposição fotográfica em
espaços públicos, com o intuito de criar consciência da necessidade de não apenas reciclar o lixo,
mas de evitá‐lo o máximo possível. O proponente apresenta justificativas pertinentes, em resposta
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à diligência realizada na fase de análise técnica, explicando a necessidade de alguns itens da
planilha orçamentária e de acordo com uma das respostas o projeto prevê 100 apresentações em
Maceió, 04 em Atalaia, 04 em Barra de Santo Antônio, 04 em Barra de São Miguel, 06 em Maragogi,
06 em Jacuípe, 04 em Anadia, 10 em Arapiraca, 04 em Marechal Deodoro, 04 em Coruripe, 04 em
Chã Preta. O projeto atende às necessidades de acessibilidade e democratização de acesso
previstas em lei. Apresenta impactos culturais, econômicos e sociais positivos e custo benefício
satisfatório ao oferecer espetáculo de teatro gratuitamente para um público estimado em 30.000
pessoas. Recomendamos aprovação acompanhando o enquadramento apresentado no parecer
técnico e os cortes sugeridos na planilha orçamentária. Ressaltamos que a análise se deteve às
informações disponibilizadas no projeto sendo as mesmas de inteira responsabilidade do
proponente.

Consolidação da Plenária da CNIC

Pela aprovação do projeto acompanhando o parecer técnico.

3/3

19021915580729600000009930051

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
ADEMAR RIGUEIRA NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 19/02/2019 16:04:14
Identificador: 4058300.9909598
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


 

 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: INSTITUTO ORIGAMI 
CPF/CNPJ: 08.469.619/0001-51 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a 
processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os 
arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas 
insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, 
transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 14:30:08 do dia 19/02/2019, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: 4PPN190219143008 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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EXMO. SR. JUIZ DA 4° VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO.

 

 

 

 

Representação Criminal n° 0800764-39.2019.4.05.8300.

 

LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo em
epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. e por intermédio de seus advogados ao final
assinados, requer a juntada aos autos do auto de qualificação de Luiz Otávio (doc.01), do auto de
qualificação de Lina Rosa (doc. 02), da certidão do TCU (doc.03)e das prestações de contas (doc. 4, doc.
5 e doc. 6).

Pede deferimento.

Recife, 19 de fevereiro de 2019.

 

ADEMAR RIGUEIRA NETO

OAB/PE 11.308

FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO

OAB/PE 18.663

ANDRÉ LUIZ CAÚLA

OAB/PE 17.733

ALEXANDRE DO RÊGO BARROS

OAB/PE sob o n.º 46.395
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LUANA REIS

OAB/PE 13.434-E
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EXMO. SR. JUIZ DA 4° VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PERNAMBUCO. 
 
 
 
 
Representação Criminal n° 0800764-39.2019.4.05.8300. 
 

LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, devidamente 
qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de 
V. Exa. e por intermédio de seus advogados ao final assinados, requer a juntada aos 
autos do auto de qualificação de Luiz Otávio (doc.01), do auto de qualificação de 
Lina Rosa (doc. 02), da certidão do TCU (doc.03)e das prestações de contas (doc. 4, 
doc. 5 e doc. 6). 

 
Pede deferimento. 

Recife, 19 de fevereiro de 2019. 
 

ADEMAR RIGUEIRA NETO 
OAB/PE 11.308 

 
 

FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO 
OAB/PE 18.663 

 
 

ANDRÉ LUIZ CAÚLA 
OAB/PE 17.733 

 
ALEXANDRE DO RÊGO BARROS 

OAB/PE sob o n.º 46.395 
 

LUANA REIS 
OAB/PE 13.434-E 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO 

DE: LINA ROSA GOMES VIEIRA DA SILVA 

~

R/PF/P-E 
: _ 
ub: _ 

Ao(s) 19 dia(s) do mês de fevereiro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 

POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO, em Recife/PE, onde se encontrava HEWISA 

ALVES ALBUQUERQUE FAVERI, Delegada de Polícia Federal, matrícula 15.322, pelo(a) 

mesmO(a) foi determinado que se formalizasse a qualificação dO(a) indiciadO(a) 0(a) qual 

RESPONDEU: 

NOME: LINA ROSA GOMES VIEIRA DA SILVA 

ALCUNHA: 

NACIONALIDADE: Brasileira 

ESTADO CIVIL: Casado(a) 

PAI: Luiz Geraldo Vieira da Silva 

MÃE: Elina Maria Gomes Vieira da Silva 

DATA DE NASCIMENTO: 10/02/1971 

NATURALIDADE: Recife/PE 

PROFISSÃO: Publicitário(a) 

INSTRUÇÃO: Ensino Superior ou Sequencial Tecnológico 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 3698466 -

TÍTULO DE ELEITOR: Zona: Seção: 

CPF: 88020592415 

RESIDÊNCIA: Praça Prof. Flemming, 35, ap.1401 - - Jaqueira - Recife - PE - CEP - FONE 

34232300 / FONE 91459672 

INCIDÊNCIA PENAL: ART. 312 E 288 DO CPB, ART. 89 DA LEI 8.666/93 e ART. 2º 

DA LEI 12.850 

IPL Nº 0111/2014 fls. 1 / 8 
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SR/PF/PE 
FI: 
Rub: 

Cientificadoca)das imputações que lhe são feitas e de seus direitos constitucionais, inclusive o de 

permanecer caladoca) INDICIADOca) RESPONDEU: É sócia na ALIANÇA COMUNICAÇÃO E 

CULTURA, sendo a ALIANÇA uma empresa familiar, constituída pelo pai da interrogada, LUIZ 

GERALDO VIEIRA DA SILVA; QUE é diretora de criação, ligados à democratização do acesso 

à cultura, com foco principal aos direitos humanos; QUE além da sociedade na ALIANÇA, 

integra a sociedade da empresa LUMEN, não se recordando exatamente o nome da empresa, 

sendo a empresa ligada a equipamentos de projetores; QUE na ALIANÇA, além da interrogada, 

são sócios, LUIZ GERALDO VIEIRA DA SILVA e LUIZ OTÁVEIO VIEIRA DA SILVA; 

QUE não se recorda quem são os sócios na LUMEN; QUE a ALIANÇA COMUNICAÇÃO E 

CULTURA é empresa de comunicação e cultura, na área de publicidade também; QUE na 

ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA, a interrogada cria os projetos e tem momentos 

inclusive, que cria fora do Escritório, para ter mais concentração; QUE o processo de criação de 

um projeto pode levar, às vezes, uma ano a três anos, pois é um processo minucioso; QUE pelo 

que se recorda, integram a sociedade da LUMEN, além da interrogada, LUIS OTÁVIO VIEIRA 

DA SILVA, LUIS ANTONIO VIEIRA DA SILVA, KÁTIA e LIEGE CRUZ XAVIER; QUE 

questionada sobre a relação existente entre as empresas ALIANÇA e ALTO IMPACTO, 

respondeu que a ALTO IMPACTO é uma empresa fornecedora, tendo como sócio o irmão LUIS 

ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA; QUE a ALTO IMPACTO já ficou responsável pela produção 

de projetos criados pela declarante, mas sem ser contratada diretamente pela pessoa física da 

interrogada; QUE esclarece que num determinado projeto podem participar várias empresas na 

sua produção; QUE a interrogada nunca foi responsável pela contratação, nem pela prestação de 

contas, e nem pela administração em geral do que foi produzido pela ALIANÇA, sendo 

responsável pela parte de criação e direção geral artística; QUE a direção geral artística consiste 

em verificar se o projeto criado pela interrogada foi executado com o padrão de qualidade e 

conceito previsto pela interrogada em sua criação; QUE questionada onde a empresa ALTO 

IMPACTO funciona, respondeu que sabe que ela tem uma caixa postal, e funciona em uma casa 

em uma rua perto do Náutico; QUE não sabe qual é o número da caixa postal da ALTO 

IMPACTO; QUE o administrador da ALTO IMPACTO é o irmão da interrogada, LUIS 

ANTÔNIO GOMES VIEIRA DA SILVA, cujo apelido é LULA; QUE questionada qual a razão 

da empresa ALIANÇA manter os direitos autorais sobre os projetos CINE SESI CULTURAL, 

BONECOS DO MUNTO, FITO - Festival Internacional de Teatro de Objetos, RELIX, NA ~ 

PONTA DA LINGUA, EM NOME DAS CIDADES, FABRICA VERDE, BANDAS DE CÁ, 

~ Jl qr {k. 

fPLN<'.>0111/2014 r- _/ fls.2/8 
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~

R/PF/PEJ 
I: __ 
ub: __ 
-- --

BAIXIO DOS DOIDOS e ARTE NO CANTEIRO, respondeu que não pode responder pela 

empresa ALTO IMPACTO, uma vez que é administrada pelo seu irmão LUIS ANTÔNIO e com 

relação à empresa ALIANÇA, respondeu até onde sabe, a ALIANÇA não mantém os direitos 

autorais dos referidos projetos; QUE dentre os projetos mencionados, por exemplo, recorda-se 

que os direitos autorais foram cedidos ao INSTITUTO ORIGAMI, assim também com o RELIX; 

QUE o INSTITUTO ORIGAMI pertence a HEBRON e ROMERO, mas a interrogada não sabe 

quem são os demais sócios; QUE também se recordou que os direitos autorais do FITO -

Festival Internacional de Teatro de Objetos e do ARTE NO CANTEIRO estão cedidos para 

IPCB; QUE a interrogada não possui a informação para quais entes públicos ou privados esses 

projetos foram oferecidos, por não ser a sua área de trabalho; QUE questionada Quem é o 

responsável pela comercialização e contratações relacionados aos projetos CINE SESI 

CULTURAL, BONECOS DO MUNTO, FITO - Festival Internacional de Teatro de Objetos, 

RELIX, NA PONTA DA LINGUA, EM NOME DAS CIDADES, FABRICA VERDE, 

BANDAS DE CÁ, BAIXIO DOS DOIDOS e ARTE NO CANTEIRO, respondeu que os 

responsáveis são o INSTITUTO ORIGAMI e IPCB, e esclareceu que LUIS OTÁVIO, irmão e 

sócio da interrogada na ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA é o responsável pela parte 

administrativa-financeira da ALIANÇA e também pode eventualmente capitar recursos perante 

instituições privadas; QUE dentre os projetos mencionados, a ALIANÇA não possui os direitos 

autorais sobre o CINE SES! CULTURAL; QUE não tem informações sobre margem de lucro, 

sobre patrocínios exclusivos ou de entes públicos ou privados, sendo tais informações melhor 

respondidas pelos institutos ORIGAMI e IPCB; e na ALIANÇA, pelo diretor LUIS OTÁVIO; 

QUE questionada se esses projetos acima mencionados foram contratados exclusivamente 

mediante patrocínio dos diversos departamentos do SESI ou outros entes, públicos e privados, 

respondeu que da mesma forma acima mencionada, a interrogada não é a pessoa que detém 

informações a esse respeito, esclarecendo que já aconteceu, por exemplo, de alguma prefeitura 

ceder um teatro, embora não tenha aportado recursos, ou algum apoio logístico, aparecendo O seu 

nome na divulgação de algumas peças do projeto; QUE dentre os projetos mencionados, o 

projeto BONECOS DO MUNDO foi o mais acessado nacionalmente, tendo percorrido todas as 

capitais do Brasil; QUE até onde a interrogada tem conhecimento, não há exclusividade dos 

projetos acima mencionados como o Sistema "S", excetuando-se o CINE SESI CULTURAL , 

que a ALIANÇA não possui os direitos autorais; QUE os projetos mantidos com o Sistema ··s" ElJ 
tiveram início há mais ou menos quinze anos, e devido ao sucesso e controle de qualidade, }JS:> 

~ 
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outros projetos continuaram a ser produzidos com o Sistema •·s'·; QUE em relação a exposição 

DURVAL PEREIRA, foi criada e executada integralmente pelo INSTITUTO ORIGAMI, tendo a 

empresa ALIANÇA sido contratada para fazer a divulgação de algumas peças, esclarencendo 

que a ALTO IMPACTO não teve participação nesse projeto, até onde a interrogada tem 

conhecimento; QUE além dos institutos mencionados, ORIGAMI e IPCB, os institutos IMDC e 

IMBRAC, já contrataram a ALIANÇA e tiveram os direitos autorais da interrogada cedidos em 

favor dos institutos para realização de projetos, como por exemplo, projeto FITO (IMDC) e o 

SESI BONECOS (IMBRAC); QUE embora cedente dos direitos autorais, a interrogada nunca 

teve contato com o IMBRAC e o IMDC; QUE esses institutos detinham a exclusividade 

temporária para realizar os projetos idealizados pela interrogada, e se sentiu mais confiante, uma 

vez que a interrogada cedia os direitos autorais; QUE questionada como justifica o fato de haver 

exclusividade para IMDC e IPCB em um mesmo projeto (FITO) e não ter ocorrido concorrência 

entre tais institutos, respondeu que no projeto FITO, primeiramente, quem teve os direitos 

autorais cedidos em seu favor foi o IMDC, porém, em razão de divergências com o instituto, a 

interrogada não renovou a cessão de direitos autorais em favor do IMDC, havendo inclusive uma 

ação judicial em que se discutem esses problemas ocorridos; QUE não sabe informar nesse 

momento o número da ação judicial e maiores detalhes a esse respeito; QUE em razão disso, o 

projeto FITO foram cedidos ao IPCD; QUE não conhecia ninguém do IMDC e não foi sua a 

decisão de fazer o projeto FITO com o mesmo, tendo cedido os direitos autorais; QUE a escolha 

de um instituto ou outro nunca foi uma decisão da interrogada, acreditando que essa escolha 

tinha relação com o perfil de cada instituto e com o perfil de cada projeto, de forma que cada 

instituto realizaria aquele projeto que tinha mais a ver com os seu propósitos ou sua capacidade 

de realizar o projeto; QUE questionada qual sua relação com HEBRON COSTA CRUZ DE 

OLIVEIRA (Presidente do Origami), respondeu que HEBRON já foi advogado da ALIANÇA, 

bem como é amigo da interrogada, a quem a interrogada se reporta em questões pessoais quando 

precisa tirar alguma dúvida; QUE HEBRON, por admirar o trabalho da interrogada, mencionou 

que gostaria que a interrogada usasse sua capacidade criativa em prol de uma próxima exposição 

do projeto DURV AL PEREIRA, mas não há nenhum projeto nesse sentido; QUE o responsável 

pela aproximação da empresa ALIANÇA com os institutos IMDC, IPCB e IMBRAC assim 

como todos os institutos, era LUIS OTÁVIO, irmão e sócio na ALIANÇA; QUE questionada por 

qual razão o !MDC retinha exato~ 2% ~o valor recebido do SESI e _repassava o restant~ do valor~ 

à ALIANÇA, respondeu que não e sua ar~ o; QUE ques'J7da por qual razao o IP~ 
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retinha exatos 10% do valor recebido do SESI e repassava o restante do valor à ALIANÇA, 

respondeu que não é sua área de trabalho; QUE questionada por que a " taxa'· cobrada por essas 

OSCIPS era diferenciada, respondeu que não é sua área de trabalho; QUE questionada Em 

relação a execução do objeto dos convênios nº 702.246/2008, 1535/2008, 1532/2008, 25/2009 e 

1603/2008, todos firmados entre o IMDC e o Ministério do Turismo com o intuito de difundir 

Pernambuco nos Estados do RJ e MG cuja principal contratada para execução foi a ALIANÇA 

COMUNICAÇÃO e CULTURA, quem foi responsável pela apresentação das propostas e 

acompanhamento da execução, respondeu que em relação a esses projetos no RJ e em MG, a 

interrogada não foi a idealizadora nem a diretora geral artística, esclarecendo que somente deu 

um apoio criativo em relação ao projeto do RJ, chamado "PE NO CARNAVAL"; QUE 

inclusive, não esteve em MG; QUE em FEV/2009 esteve no RJ e deu o referido apoio criativo ao 

projeto que já estava concebido, para ampliar seu controle de qualidade; QUE a interrogada não 

foi responsável pela apresentação da documentação comprobatória da execução desses itens; 

QUE questionada, ainda no âmbito dos citados convênios, como a ALIANÇA tomou 

conhecimento da sua existência para apresentação das propostas e por qual razão foram 

apresentadas propostas apenas das empresas ALIANÇA, ALTO IMPACTO e RAIO LAZER, 

todas com vínculos societários e mesmo número de telefone, respondeu que essa não é área de 

trabalho da interrogada e, especificamente nesses projetos de RJ e MG, a interrogada sequer os 

idealizou; QUE a empresa RAIO LAZER pertence a FLÁVIO PERRUCI, sabendo somente que 

LUIS ANTÔNIO (LULA) e FLÁVIO trabalham juntos e são grandes parceiros de trabalho, daí a 

possível razão do mesmo número de telefone mencionado; QUE não tem mais informações a 

respeito dos projetos realizados no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, como foi explicado acima; 

QUE questionada por qual razão foi escolhido o Artista Alceu Valença e a Orquestra de frevo 

Spok e qual o vínculo existente entre a ALIANÇA e a empresa da esposa de Alceu Valença, a 

qual emitiu as cartas de exclusividade para as datas do artista, respondeu que crê que a escolha se 

deu em razão de Alceu Valença ser um ícone da cultura pernambucana; QUE não possui 

informações acerca de contratos, pois não é a área de trabalho da interrogada, porém pode 

afirmar que IANÊ, esposa de Alceu Valença é uma produtora respeitada, assim como Fl.Á VIO 

PERUCCI (apelido MAGUILA), e LUIS ANTÔNIO (LULA), também são; QUE em relação ao 

tópico bilheteria, em todos os projetos idealizados pela interrogada, nunca houve cobrança de 

bilheteria, fazendo parte inclusive de um ideal da criadora dos projetos em dar acesso 

gratuitamente; QUE em relação aos projetos do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a interrogada não ~ 

-- ~ :;: s,O: 
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pode responder por bilheteria, controle de qualidade, contratações ou outro aspecto, uma vez que 

não foi ela quem idealizou e nem foi a sua diretora geral artística; QUE esteve no evento 

realizado no Rio de Janeiro e, como testemunha ocular, pode afirmar que havia um volume 

muito grande de público e que as coisas estavam bem montadas e que o show de Alceu foi lindo; 

QUE questionada o que justifica o fato das horas trabalhadas de HELDER FERRER (à época 

esposo da interrogada) ser muito superior a média dos demais fotógrafos, respondeu HELDER é 

um fotógrafo muito diferenciado, sendo desenvolvedor de uma fotografia-arte e não um 

registrador de momentos; QUE a interrogada sempre chama para o registro fotográficos de seus 

projetos fotógrafos que fazem um trabalho com arte, como FRANCISCO BARROS (RELIX), 

BETO FIGUEROA (BONECOS DO MUNDO) e GILVAN BARRETO (CAIXA 

FOTOGRÁFICA, dentro do SESI BONECOS); QUE HELDER FERRER trabalhou no projeto 

do Rio de Janeiro, porém não foi chamado pela interrogada, pelas razões acima mencionadas, 

que a interrogada não idealizou esse projeto do Rio de Janeiro; QUE em relação a execução dos 

projetos idealizados pela interrogada, afirma que todos foram executados, com padrão de 

qualidade muito alto, inclusive com determinadas coisas que não estavam previstas no contrato, 

mas a interrogada viu que eram importantes e foi fazendo, independentemente de contrato, 

mesmo que isso significasse uma diminuição da margem de lucro da empresa; QUE mesmo não 

sendo a administradora dos contratos, não acredita que tenha havido sobrepreço, inexecução de 

parcela do contrato e nem pagamentos em duplicidade ou desvio de recursos, sob pena de ser 

uma enorme decepção, uma vez que mantendo a sociedade com seu irmão, confiou plenamente 

nele, assim como ele confiou no padrão de qualidade da criação da interrogada e na sua direção 

geral artística, que não decepcionou, haja vista o volume imenso de notícias veiculadas dos 

projetos em todo país; QUE questionada Qual a relação da ALIANÇA e da ALTO IMPACTO 

com as empresas MAGALHÃES & REGO PRODUÇÕES E EVENTO DE SHOWS, NUNES & 

ARAÚJO PRODUÇÕES DE SHOWS, NEVES & SILVA EVENTOS E PRODUÇÕES, IDEA 

PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS e ILUMINAÇÃO, MARCELO 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS e FABRICIO BEZERRA LIMA ME, respondeu que pela razão 

social, não conhece nenhuma dessas emrpesas, desconhecendo se foram contratadas para prestar 

qualquer tipo de serviço em favor da ALIANÇA ou da ALTO IMPACTO, e dessa forma 

desconhece qualquer transação bancária que tenha sido realizada entre a ALIANÇA e a ALTO 

IMPACTO e qualquer das empresas mencionadas; QUE questionada sobre o quê se referem os ~ , 

valores remetidos pela ALIANÇA ao banco Credit Suisse, isto é, sobre a remessa de valores ao · f 

~ ~ ) ... ~ IPL Nº 0111/2014 
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exterior, e, caso positivo, se houve declaração ao BACEN, respondeu que desconhece qualquer 

transação com o Credit Suisse (fls 560 e 566); QUE somente fez remessa para o exterior através 

do NOVO BANCO, em parcelas, para compra de um imóvel em Portugal, na rua bacalhoeiros, 

Lisboa, e, toda transação foi declarada em seu imposto de renda pessoa física; QUE questionada 

quem executou o CINE SESI 2018/2019, se a execução do evento foi terceirizada, qual(is) 

empresa(as) foi(ram) contratada(s) para realizar o evento, qual o valor pago a essas empresas, e 

quem selecionou os filmes exibidos, respondeu que os filmes foram escolhidos pela interrogada 

e a execução foi pelo INSTITUTO ORIGAMI, isto é, o INSTITUTO ORIGAMI contratou a 

ALIANÇA e outras empresas, não sabendo informar sobre valores e quais outras empresas foram 

contratadas, recordando-se somente de algumas empresas e por tal razão acha melhor que o 

representante do instituto ORIGAMI responda a esse respeito; QUE questionada qual a relação 

da ALIANÇA com a empresa ATELIÊ PRODUÇÕES ARTISTICAS e ONOMATOPÉIA e a 

que título foram transferidos recursos a tais empresas, respondeu que tais empresas são 

fornecedores/parceiros da ALIANÇA, QUE vários documentários idealizados pela interrogada 

sobre projetos também idealizados pela interrogada, foram produzidos pela ATELIÊ 

PRODUÇÕES, bem como várias trilhas sonoras, ou de projetos idealizados pela interrogada, ou 

que tenha tido sua curadoria, também foram executatos pela GNOMA TOPÉIA, que além de ser 

empresa de produção de áudio, também tem um selo de produção musical (CARRANCA) , 

tendo sido muito importante na resolução de questões relacionadas com direitos autorais no 

projeto do centenário de Luiz Gonzaga, chamado BAIXIO DOS DOIDOS; QUE indagada acerca 

dos maiores contratantes da ALIANÇA, respondeu que essa parte é com LUIS OTÁVIO, assim 

como ele poderá informar melhor sobre de onde advém a maior fonte de receitas da empresa; 

QUE mensalmente os sócios da ALIANÇA recebem um pro labore de R$30.000,00, e uma vez 

por ano há uma distribuição de lucros, com valor variável, conforme o que a empresa tenha 

apurado naquele ano; QUE indagada se conhece JOSÉ CARLOS L YRA, respondeu que o 

conheceu por oportunidade da apresentação do projeto RELIX, na sede da Federação das 

Indústrias em Alagoas, em uma reunião para apresentar a ideia criativa do projeto RELIX; QUE 

nessa reunião não foram tratados valores e nem a própria contratação do RELIX; QUE 

posteriormente, já com o projeto aprovado, a interrogada o encontrou em algumas das ações do 

RELIX e ele se mostrou contente com a qualidade do resultado do trablaho; QUE os valores e a 

contratação do RELIX para Alagoas foi realizado pelo instituto ORIGAMI; QUE indagada se ~ 

conhece JORGE LUIS DA SILVA, respondeu que acredita que seja o diretor do instituto IPCB, 1 ~ 

~ rN _ ~ 
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conhece JORGE LUIS DA SILVA d · · · · · , respon eu que acredita que seJa o duetor do instituto IPCB, 

pois se recorda do nome JORGE LUIS e não do "DA SILVA": QUE indagada se conhece 

DEIVISON OLIVEIRA VITAL, respondeu que não o conhece, sabendo que se trata do diretor 

do IMDC; QUE não conhece JULIO RICARDO RODRIGUES NEVES; QUE questionada se 

conhece ROBSON BRAGA DE ANDRADE, respondeu que se for o Presidente da CNI, 

conheceu em alguma apresentação de evento, e somente por um cumprimento e um elogio ao 

espetáculo visto; QUE não conhece SERGIO MARCOLINO LONGEN; QUE FRANCISCO DE 

ASSIS BENEVIDES GADELHA foi o Presidente da Federação das Indústrias da Paraíba e o 

conheceu durante o acontecimento de algum projeto em andamento; QUE não conhece JORGE 

PIMENTEL; QUE RICARDO ESSINGER, JORGE CORTE REAL e OLA VO MACHADO 

JUNIOR, assim como ocorreu com FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA, a 

interrogada os conheceu em projetos já em realização, em que eles estavam presentes, e todos se 

mostraram elogiosos ao projeto que estava sendo realizado; QUE questionada se conhece 

RENATA ZANETTI, respondeu que é funcionária da ALIANÇA e responsável por atendimento 

e gestão. QUE nunca foi presa ou processada anteriormente. Nada mais disse nem lhe foi 

perguntado. Foi então advertidoca)da obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de 

endereço, em face das prescrições dos artigos 366 e 367 do CPP. Nada mais havendo, 

determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assinam com 

oca) INDICIADOca➔ , na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) BRUNNO TENORIO LISBOA 

DOS SANTOS, inscrito na OAB/PE sob nº 24450, as testemunhas de leitura e comigo Fabio 

Marcello Cavalcante de Azevedo, ____ Escrivão de Polícia Federal, matrícula 16.931, 

que o lavrei. 

AUTORIDADE 

---~ ----
INDICIADücA) : ....... .......... ...... .......... ...... ........... ... ...... .... .. .. . 

ADVOGADO(A) 

l ª TESTEMUNHA 

2ª TESTEMUNHA .......... \$iLl. ....... .............. . 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: ALTO IMPACTO ENTRETENIMENTO LTDA 
CPF/CNPJ: 03.970.827/0001-16 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a 
processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os 
arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas 
insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, 
transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 14:35:07 do dia 19/02/2019, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: 1A40190219143507 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Número do Acórdão:
ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 7565/2014 - SEGUNDA CÂMARA

Relator:
MARCOS BEMQUERER

Processo:
032.680/2011-2

Tipo de processo:
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC)

Data da sessão:
02/12/2014

Número da ata:
44/2014

Interessado / Responsável / Recorrente:
Jose Carlos Lyra de Andrade (CPF 038.849.024-15) e Walter Luiz Jucá Sá (CPF 020.979.744-49).

Entidade:
Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas.

Representante do Ministério Público:
subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado.

Unidade Técnica:
Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas (Secex-AL).

Representante Legal:
não há.

Acórdão:
ACÓRDÃO Nº 7565/2014 - TCU - 2ª Câmara

Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos do art. 143, I,
‘a’, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em
julgar regulares com ressalva as contas de Walter Luiz Jucá Sá e dar-lhe quitação; com
fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar
regulares as contas de José Carlos Lyra de Andrade e dar-lhe quitação plena; realizar, com os
ajustes necessários, as notificações e determinações propostas e dar ciência desta deliberação
ao Departamento Nacional do Sesi e ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria
no Estado de Alagoas – Sesi/AL.

1. Processo TC-032.680/2011-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010)

1.1. Classe de Assunto: II

1.2. Responsáveis: Jose Carlos Lyra de Andrade (CPF 038.849.024-15) e Walter Luiz Jucá Sá (CPF
020.979.744-49).
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1.3. Unidade: Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas.

1.4. Relator: ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa.

1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado.

1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas (Secex-AL).

1.7. Advogado: não há.

1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:

1.8.1. determinar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de
Alagoas que, em futuras contratações do Projeto Cine Sesi, em respeito aos princípios da
eficiência, do interesse público, da economicidade e da transparência, realize prévio estudo de
viabilidade técnico-econômica do Projeto Cine Sesi em sua esfera de atuação, de modo a
justificar a forma de implementação regionalizada e fundamentar os custos unitários e
quantitativos das contratações, em especial de itens fixos que não se revelam proporcionais às
populações das cidades beneficiadas, registrando as justificativas e detalhamentos no projeto
básico;

1.8.2. recomendar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de
Alagoas que, em futuras contratações do Projeto Cine Sesi:

1.8.2.1. elabore planilha orçamentária detalhada dos serviços a serem contratados, com os
respectivos valores estimativos, com base em ampla pesquisa de mercado, e demonstre, no
certame licitatório, que os preços ofertados estão compatíveis com os de mercado;

1.8.2.2. não permita a existência de itens na planilha com formato de verbas genéricas, que
impeçam o detalhamento e a verificação da compatibilidade dos preços de cada item com
aqueles praticados no mercado;

1.8.2.3. observe como parâmetro para futuras contratações desse serviço as orientações do
TCU constantes do acórdão 526/2013-Plenário;

1.8.3. dar ciência ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de
Alagoas de que:

1.8.3.1. a falta de anexação aos processos seletivos dos testes aplicados para classificação final
dos candidatos, devidamente assinados pelo avaliador, bem como a ausência de definição dos
critérios objetivos de avaliação dos candidatos desde o início do processo seletivo, podem
contrariar os princípios da isonomia, da objetividade e da transparência que devem nortear os
processos de seleção;

1.8.3.2. a fixação de prazo insuficiente para apresentação da proposta técnica pode prejudicar
a competitividade do certame e, portanto, nos termos do art. 5º, § 1º, do Regulamento de
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Licitações do Sesi, os prazos mínimos estabelecidos no referido dispositivo não devem impedir
a fixação de prazos maiores, compatíveis com a complexidade das propostas a serem
apresentadas.

Fragmentos do Inteiro Teor:

...Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas que, em
futuras contratações do Projeto Cine Sesi, em respeito aos princípios da eficiência, do
interesse público, da economicidade e da transparência, realize prévio estudo de
viabilidade técnico-econômica do Projeto Cine Sesi em sua...
...básico; 1.8.2. recomendar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no
Estado de Alagoas que, em futuras contratações do Projeto Cine Sesi: 1.8.2.1. elabore
planilha orçamentária detalhada dos serviços a serem contratados, com os respectivos
valores estimativos, com base em ampla pesquisa...
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Número do Acórdão:
ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 9909/2015 - SEGUNDA CÂMARA

Relator:
AUGUSTO SHERMAN

Processo:
027.832/2014-7

Tipo de processo:
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC)

Data da sessão:
10/11/2015

Número da ata:
39/2015

Interessado / Responsável / Recorrente:
Carlos Alberto Pacheco Paes (348.718.104-53); Flávio Lúcio Uchoa Dória (222.664.024-04); Jose
Carlos Lyra de Andrade (038.849.024-15); José da Silva Nogueira Filho (151.856.804-15); Walter
Luiz Jucá Sá (020.979.744-49)

Entidade:
Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas

Representante do Ministério Público:
Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico

Unidade Técnica:
Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas (SECEX-AL).

Representante Legal:
não há.

Acórdão:
ACÓRDÃO Nº 9909/2015 - TCU - 2ª Câmara

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU,
e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 18 a 21), em:

a) julgar regulares, com ressalva, as contas dos Srs. José Carlos Lyra de Andrade (038.849.024-
15); Flávio Lúcio Uchôa Dória (222.664.024-04); e Carlos Alberto Pacheco Paes (348.718.104-
53), com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação;

b) julgar regulares as contas dos Srs. José da Silva Nogueira Filho (151.856.804-15); e Walter
Luiz Jucá Sá (020.979.744-49), com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei
8.443/1992, dando-lhes quitação plena;

c) adotar as demais medidas propostas, segundo os pareceres, conforme item 1.7 deste
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acórdão.

1. Processo TC-027.832/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013)

1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Pacheco Paes (348.718.104-53); Flávio Lúcio Uchoa Dória
(222.664.024-04); Jose Carlos Lyra de Andrade (038.849.024-15); José da Silva Nogueira Filho
(151.856.804-15); Walter Luiz Jucá Sá (020.979.744-49)

1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti

1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Alagoas (SECEX-AL).

1.6. Representação legal: não há.

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:

1.7.1 recomendar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de
Alagoas (Sesi/AL), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que
avalie a oportunidade e conveniência de, alternativamente:

1.7.1.1 promover divulgação mais ampla nas próximas licitações na modalidade concorrência
para contratação de serviços de execução do projeto Cine Sesi Cultural; ou,

1.7.1.2 promover a concessão de patrocínio como forma de suportar financeiramente o
projeto Cine Sesi Cultural.

1.7.2 determinar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de
Alagoas (Sesi/AL), com fundamento no art. 208, § 2º, do Regimento Interno do TCU, que faça
constar nos relatórios de gestão dos próximos exercícios:

1.7.2.1 cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das recomendações
acima, que a Entidade decidiu implementar, ainda que de forma parcial, os respectivos prazos
e os responsáveis, bem como justificativa a respeito das eventuais recomendações que decidiu
não adotar ou adotar parcialmente; e,

1.7.2.2 as informações necessárias para comprovar o atendimento ao Acórdão 338/2013 – TCU
– Plenário, bem como disponibilize ao Controle Interno as respectivas informações
comprobatórias, para que a CGU possa efetuar as devidas análises a respeito dessa questão;

1.7.3 dar ciência desta deliberação ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria
em Alagoas (Sesi/AL) e a Controladoria Regional da União em Alagoas.

Fragmentos do Inteiro Teor:

...(Sesi/AL), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que
avalie a oportunidade e conveniência de alternativamente: 1 7 1 1 promover divulgação
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avalie a oportunidade e conveniência de, alternativamente: 1.7.1.1 promover divulgação
mais ampla nas próximas licitações na modalidade concorrência para contratação de
serviços de execução do projeto Cine Sesi Cultural; ou,...
...1.7.1.2 promover a concessão de patrocínio como forma de suportar financeiramente o
projeto Cine Sesi Cultural. 1.7.2 determinar ao Departamento Regional do Serviço Social da
Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL), com fundamento no art. 208, § 2º, do Regimento
Interno do TCU, que faça constar nos...
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Número do Acórdão:
ACÓRDÃO 1258/2015 - SEGUNDA CÂMARA

Relator:
AUGUSTO NARDES

Processo:
032.503/2011-3

Tipo de processo:
PRESTAÇÃO DE CONTAS (PC)

Data da sessão:
24/03/2015

Número da ata:
8/2015

Interessado / Responsável / Recorrente:
3. Interessados/Responsáveis: 
3.1. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate À Fome (vinculador)  
3.2. Responsáveis: Francisco de Assis Benevides Gadelha (041.813.874-53); José Aragão da Silva
(479.372.204-06); Lucia de Jesus Macedo Medeiros (175.585.654-72); Maria Gricélia Pinheiro de
Melo (450.616.294-34); Mauricio Clóvis de Almeida (003.343.914-15).

Entidade:
Departamento Regional do Sesi no Estado da Paraíba.

Representante do Ministério Público:
Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.

Unidade Técnica:
Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba (SECEX-PB).

Representante Legal:
não há.

Sumário:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPARTAMENTO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA NO
ESTADO DA PARAÍBA (SESI/PB). EXERCÍCIO 2010. IMPROPRIEDADES EM CONTRATAÇÕES.
AUDIÊNCIA. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. CONTAS REGULARES COM
RESSALVA PARA ALGUNS GESTORES. CONTAS REGULARES PARA OS DEMAIS. CIÊNCIA.

Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual, do Departamento
Regional do Serviço Social da Indústria no Estado da Paraíba (Sesi/PB), exercício de 2010,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. excluir do rol de responsáveis, com fulcro no art. 10 da Instrução Normativa-TCU 63/2010,
os Srs. José Batista da Silva, Francisca Maria Moura Montenegro, Fernando Marques de
Al id R ld F i d A új S b tiã S A i l G ld Rib i Di Filh J é
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Almeida, Romualdo Farias de Araújo, Sebastião Severo Acioly, Geraldo Ribeiro Dias Filho, José
Epaminondas Braga, Francisca Elói de Almeida e Inácio Machado de Souza Filho;

9.2. acolher, nos termos do § 1º do art. 250 do Regimento Interno, as razões de justificativa
dos Srs. Francisco de Assis Benevides Gadelha e José Aragão da Silva e da Sra. Lúcia de Jesus
Macedo;

9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei
8.443/1992, as contas do Sr. Maurício Clóvis de Almeida e da Sra. Maria Gricélia Pinheiro de
Melo, dando-lhes quitação plena;

9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23,
inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Francisco de Assis Benevides Gadelha e José
Aragão da Silva e da Sra. Lúcia de Jesus Macedo, dando-lhes quitação;

9.4. dar ciência ao Sesi/PB, com fulcro no art. 7º da Resolução-TCU nº 265/2014, da ocorrência
da seguinte impropriedade: contratação dos serviços de execução do Projeto Cine Sesi
Cultural de 2010, ao valor de R$ 1.700.000,00, mediante a Concorrência 002/2010, sem possuir
critério para efetiva avaliação da compatibilidade econômica dos preços da proposta
contratada, uma vez que inexistia orçamento detalhado em planilha de quantitativo e de preço
unitário, o que afronta os arts. 37, caput, da Constituição Federal e do art. 2º do Regulamento
de Licitações do Sesi;

9.5. dar conhecimento à Secex-Previdência sobre a ocorrência citada no item precedente, haja
vista que ela se repete em outros estados da Federação.

Quórum:
 
13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Augusto Nardes (Relator) e Vital do
Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho.

Relatório:
Em exame Prestação de Contas do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no
Estado da Paraíba (Sesi/PB), exercício 2010.

2. Transcrevo, a seguir, com ajustes de forma, a instrução de mérito da unidade técnica:

“HISTÓRICO

2. Na instrução inicial (peça 8), propôs-se o julgamento pela regularidade das contas dos
responsáveis arrolados nas presentes contas, tendo o Diretor Técnico divergido da proposta e
emitido manifestação (peça 9) no sentido de realizar diligência ao Sesi-PB para solicitar cópia da
Concorrência 002/2010, e audiência dos responsáveis, Srs. Francisco de Assis Benevides Gadelha,
Diretor Regional, José Aragão da Silva, Diretor de Administração e Finanças, e Sra. Lúcia de Jesus
Macedo Medeiros, Superintendente, em face dos atos impugnados relacionados abaixo:
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Ato impugnado 1: contratação de empresa criada após a celebração do contrato e com ramo de
atividade diferente do objeto da contratação (serviços de recrutamento e seleção de pessoal),
conforme registrado no item 1.1.1.1 do relatório de auditoria 201109471 (peça 4).

Dispositivo violado: art. 37, caput, da Constituição Federal

Ato impugnado 2: classificação de parte dos candidatos que não alcançaram a nota mínima
exigida para tanto na prova de conhecimento da seleção pública Sesi/2010.2, mediante a
atribuição de nota superior ao número de questões acertadas, em prejuízo dos outros candidatos
não classificados e em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade, conforme item 1.1.1.2
do relatório de auditoria 201109471 (peça 4). Foram classificados inclusive candidatos que
acertaram menos questões do que outros candidatos desclassificados, conforme demonstra o
quadro seguinte:

Candidato Cargo Qtd. Questões Qtd. Acertos Nota Atribuída

MMCS Técnico de Manutenção 30 10 7,5

VSMC Odontólogo 30 19 7,5

FRSJ Consultor de Negócios 30 17 7

MDS Consultor de Negócios 30 16 8,5

JBB Consultor de Negócios 30 17 7

KEM Consultor de Negócios 30 13 7,5

SAM Consultor de Negócios 30 14 7

TDQ Odontólogo 30 10 3,5 (não foi classificado)

DCSS Consultor de Negócios 30 9 3 (não foi classificado

Dispositivo(s) violado(s): art. 37, caput, da Constituição Federal e Acórdão 3624/2008- TCU-1ª
Câmara.

Ato impugnado 3: contratação dos serviços de execução do Projeto Cine Sesi Cultural de 2010,
ao valor de R$ 1.700.000,00, mediante a Concorrência 002/2010, sem possuir critério para
efetiva avaliação da compatibilidade econômica dos preços da proposta contratada, uma vez
que inexistia orçamento detalhado em planilha de quantitativo e de preço unitário e que não se
exigiu detalhamento dos custos unitários das propostas (item 2.1.1.1 do relatório de auditoria
201109471, peça 4). Além disso, foram observados os fatos adiante:

a) de 2004 a 2010 (a exceção de 2005), os preços das propostas contratadas foram idênticos aos
valores incluídos no orçamento da licitante para contratação do objeto licitado:

C t t d CNPJ V l (R$) M d lid d Nú d
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Exercício

Contratada CNPJ Valor (R$) Modalidade e Número da
Licitação

2004 Aliança Propaganda
Ltda.

10.841.500/0001-
00

1.700.000,00 Concorrência 001/2004

2005 Aliança Propaganda
Ltda.

10.841.500/0001-
00

1.700.000,00 Concorrência 001/2005

2007 Instituto Origami 08.469.619/0001-
51

1.693.500,00 Concorrência 001/2007

2009 Instituto Origami 08.469.619/0001-
51

1.700.000,00 Concorrência 003/2009

2010 Instituto Origami 08.469.619/0001-
51

1.700.000,00 Concorrência 002/2010

b) uma das sócias da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. também é responsável pela
área de criação publicitária dos projetos do Instituto Origami nos anos de 2009 e 2010. Ademais,
um de seus irmãos é o responsável pela coordenação de pré-produção dos projetos do Instituto;

c) o Sesi/DN mantém parceria com o Instituto Origami para a realização do Projeto Cine Sesi
Cultural em vários estados do País. No exercício de 2010, foram repassados recursos para a
Paraíba, Alagoas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, na mesma quantia de R$ 1.700.000,00.

Dispositivo (s) violado (s): art. 37, caput, da Constituição Federal, art. 2º do Regulamento de
Licitações e Contratos do Sesi e Acórdão 1786/2008-TCU-1ª Câmara

Ato impugnado 4: contratação de empresas para aquisição de bens e serviços, cujos sócios ou
administradores pertencem ao quadro do Sesi-PB (item 2.1.1.2 do relatório de auditoria
201109471, peça 4).

Dispositivo(s) violado(s): art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 39 do Regulamento de
Licitações e Contratos do Sesi.

3. Realizadas as comunicações processuais, por intermédio dos Ofícios 1099/2013, 1100/2013,
1101/2013 e 1102/2013 (peças 11-14), foram encaminhadas as razões de justificativa do Sr.
Francisco de Assis Benevides Gadelha e da Sra. Lúcia de Jesus Macedo Medeiros, além da
documentação solicitada na diligência (peças 22-34), que serão objeto de análise a seguir. O Sr.
José Aragão da Silva não ofereceu justificativas, apesar de ter sido devidamente comunicado.

EXAME TÉCNICO

Do Rol de Responsáveis

4. Na forma do art. 10 da IN-TCU 63/2010, são considerados responsáveis pela gestão os
titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas,
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q p p q
as seguintes naturezas de responsabilidade:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente
inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de
cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja
responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia
da gestão da unidade.

5. O rol de responsáveis encaminhado pelo Sesi-PB, inserto à peça 2, relacionou os seguintes
responsáveis:

a) Presidente do Conselho Regional e Diretor Regional – titulares e substitutos (págs. 2-3);

b) Superintendente – titular e Substituto (págs. 4-6);

c) Diretor Administrativo e Financeiro – titular e substitutos (págs. 7-9);

d) Membros do Conselho Regional (págs. 10-18)

6. De acordo com o Regulamento do Sesi, instituído pelo Decreto 6.637 (arts. 38 e 44), de
5/11/2008, o Presidente da Federação das Indústrias do Estado será o Presidente nato do
Conselho Regional, que também será o Diretor Regional. Nos termos do art. 39 do mesmo
Decreto, o Conselho Regional é órgão deliberativo que exerce a função normativa, em nível de
planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e controle das atividades da Unidade
Jurisdicionada, competindo-lhe aprovar o orçamento anual do Departamento Regional, o
relatório e a prestação de contas; apreciar, mensalmente, a execução orçamentária na região;
examinar, anualmente, o inventário de bens; aprovar os quadros, fixar os padrões de
vencimentos dos servidores, determinar o critério e a época das promoções, bem como examinar

quaisquer reajustes de salários; apreciar o desenvolvimento e a regularidade dos trabalhos a
cargo do Departamento Regional; autorizar convênios e acordos com a respectiva federação e
votar seu regimento interno. Logo, os Membros do Conselho Regional não são responsáveis por
atos de gestão, cabendo excluí-los do rol de responsáveis.

7. Contudo, o Presidente do Conselho Regional, detém, na forma do arts. 44 e 45, pelo menos
quatro atribuições que se caracterizam como atos de gestão, quais sejam:

a) superintender a Administração Regional do Sesi-PB;

b) admitir, promover e demitir os servidores da administração regional, dentro do quadro
aprovado pelo Conselho Regional;

c) autorizar as despesas da região, tanto de pessoal, como de material e serviços, assinando
cheques e ordens de pagamento;
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q p g

d) abrir conta em estabelecimentos oficiais de crédito, movimentar fundos, assinando cheques,
diretamente ou por preposto autorizado, conjuntamente com o Diretor do Departamento
Regional.

8. Aliás, o parágrafo 1º do art. 57 é taxativo ao afirmar que o responsável pelas contas do
Departamento Regional é o seu Diretor. Por conseguinte, deve o Presidente do Conselho
Regional integrar o Rol de Responsáveis da unidade, representando o primeiro escalão de gestão
do órgão, a que se reporta o inciso I do art. 10 da IN-TCU 63/2010, retro transcrito.

9. Conforme parágrafo único do art. 45 da referida norma, as atribuições e tarefas da
administração regional, de acordo com o que dispuser o regulamento interno respectivo,
poderão ser exercidas mediante outorga conferida a superintendente, administrador ou preposto
designado pelo diretor regional, consoante as peculiaridades locais. Caracteriza-se, assim, o
segundo escalão de gestão da unidade, aludido no inciso II da IN-TCU 63/2010, transcrito acima.

10. Dessa forma, conclui-se que devem compor o rol de responsáveis do Sesi-PB o Presidente do
Conselho Regional e Diretor Regional, Sr. Francisco de Assis Benevides Gadelha, a
Superintendente Regional, Sra. Lúcia de Jesus Macedo Medeiros, e, em consonância com o art.
10, caput, da IN-TCU 63/2010, os respectivos substitutos, tendo sido, estes últimos, informados
pela unidade. Os Diretores Substitutos de Administração e Finanças José Batista da Silva e
Francisca Maria Moura Montenegro e os membros do Conselho, portanto, devem ser excluídos
do rol de responsáveis.

11. O Sr. José Aragão da Silva, conquanto tenha sido ouvido em audiência na condição de
Diretor de Administração e Finanças, integra o rol porque foi substituto do Diretor Regional.
Mesmo assim, também poderia ser incluído no rol com base no art. 11 da IN-TCU 63/2010, com
redação alterada pela IN-TCU 72, de 15/5/2013, que permite inserção de responsáveis pela
prática de atos enquadrados nas alíneas “b”, “c” e “d” do inciso III da Lei 8.443, de 16/7/1992,
quando em coparticipação com agentes que originalmente integra o rol.

Das Defesas.

12. Quanto ao responsável José Aragão da Silva, embora tenha sido regularmente cientificado,
conforme Aviso de Recebimento (peça 35), e transcorrido o prazo fixado, não apresentou razões
de justificativa, devendo ser considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos
do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92, naquilo em que as defesas oferecidas pelos outros responsáveis
não possa ser aproveitado em seu favor.

13. Considerando que os responsáveis Francisco de Assis Benevides Gadelha e Lúcia de Jesus
Macedo Medeiros apresentam arrazoado de idêntico teor, analisaremos em conjunto suas razões
de justificativa.

Razões de Justificativa de Francisco de Assis Benevides Gadelha (peça 21) e de Lúcia de Jesus
Macedo Medeiros (peça 26)
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Ato impugnado 1: contratação de empresa criada após a celebração do contrato e com ramo de
atividade diferente do objeto da contratação (serviços de recrutamento e seleção de pessoal),
conforme registrado no item 1.1.1.1 do relatório de auditoria 201109471.

Razões de justificativa

14. Alegam que não se trata de empresa criada após a celebração do contrato, mas de um
evidente erro formal na digitação do contrato.

14.1. Esclarecem, em seguida, que na cotação de preços realizada entre três empresas, sagrou-se
vencedora a empresa Consult Consultoria Empresarial, Comércio e Representação Ltda. No
entanto, na ocasião da assinatura do contrato, a representante da empresa, Sra. Mayvonne
Morais, afirmou que não teria condições de prestar os serviços através da referida empresa, por
problemas pontuais na sociedade. Diante disso, o Departamento Regional informou a
profissional que só firmaria contrato com outra empresa, caso fosse mantido o valor da cotação,
tendo a referida profissional garantido a proposta inicial, desta feita com a empresa Ivonete
Martins Coelho de Morais. Quando da alteração dos dados contratuais para a nova empresa,
houve um erro formal na redigitação do contrato, que resultou na permanência da data da
assinatura para 22/03/2010, data em que a referida empresa, de fato, não existia.

14.2. Quanto ao fato de que a empresa possuía ramo de atividade diferente do objeto da
contratação, afirmam que, apesar de a empresa estar formalmente registrada com atividades
voltadas para feiras e eventos, ela prestou os serviços através de profissional devidamente
habilitada para o exercício da função e com larga experiência no mercado, tendo inclusive
realizado seleções em diversas empresas, conforme atesta o curriculum da profissional em
anexo. Reconhecem que houve erros formais na condução do processo, mas nenhum capaz de
qualquer dano à entidade, na medida em que a empresa contratada manteve o menor preço da
cotação, além de ter prestado os serviços integralmente e por profissional habilitado.

Análise de mérito

14.3. A CGU informa em seu relatório que a empresa Ivonete Coelho de Morais teria iniciado
suas atividades em 25/03/2010, conforme constaria do Sistema CNPJ e teria celebrado
contratado com o Sesi em data anterior à data da abertura da empresa (22/03/2010), além de
ter ramo de atividade incompatível com o objeto licitado. No entanto, observa-se que a data da
declaração acostada à peça 26, pág. 33, assinada pela empresa Ivonete Coelho de Morais, na
qual ela manteve acordo firmado entre o Sesi e a empresa anterior para execução dos serviços,
corresponde a 26/03/2010, do que se depreende que o contrato deveria ter sido assinado em
data posterior a referida declaração, comprovando, de fato, que houve um erro formal na
digitação do contrato.

14.4. Com relação à questão do ramo de atividade constante do CNPJ da contratada ser
incompatível com o objeto da contratação, cabe trazer à baila as lições de Marçal Justen Filho
(Comentários à Lei de Licitações, 9ª ed., Dialética, p. 303):
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No Direito Brasileiro não vigora o princípio da especialidade da pessoa jurídica, de tal modo que
o contrato social não confere “poderes” para a pessoa jurídica praticar atos dentro de limites
precisos. A pessoa jurídica tem personalidade jurídica ilimitada.

Assim, a descrição da atividade no contrato social não pode se constituir numa amarra para a
prática dos atos pela pessoa jurídica. Desta forma, em princípio, ao menos para efeitos de
fornecimento para a administração pública, ou a qualquer outra entidade de direito privado,
nada impede, por exemplo, que uma empresa cujo contrato social consigne a atividade “compra
e venda de materiais de construção”, comercialize, além de material de construção, artigos de
papelaria, no mesmo estabelecimento ou em uma filial. O que pode ocorrer é que tal empresa,
por não ter a atividade de venda de artigos de papelaria inserida no rol de suas atividades no
contrato social, tenha algum embaraço no que diz respeito ao seu cadastro nos órgãos fiscais
etc. Mas, em princípio, sob o ponto de vista do direito societário, nada impede que pratique a
atividade. Há, neste particular, uma prevalência do exercício de fato da atividade sobre a forma
contratual.

14.5. Lembra o administrativista que a fixação do objeto social destina-se, tão somente, a
produzir efeitos de fiscalização da atividade dos administradores da sociedade.

14.6. Assim, a descrição da atividade da empresa contida no cadastro do CNPJ não é exaustiva a
ponto de impedir determinada empresa de contratar com a Administração Pública tão somente
porque não está explicitamente relacionado em seu cadastro atividade econômica principal
compatível com o objeto contratado. Desta forma, somos pelo acolhimento da justificativa.

Ato impugnado 2: classificação de parte dos candidatos que não alcançaram a nota mínima
exigida para tanto na prova de conhecimento da seleção pública Sesi/2010.2, mediante a
atribuição de nota superior ao número de questões acertadas, em prejuízo dos outros candidatos
não classificados e em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade, conforme item 1.1.1.2
do relatório de auditoria 201109471 (peça 4). Foram classificados inclusive candidatos que
acertaram menos questões do que outros candidatos desclassificados.

Razões de justificativa

14.7. Alegam que não houve classificação de candidatos que não alcançaram a nota mínima
exigida na prova de conhecimento. A hipótese de classificação indevida somente foi levantada
em virtude de um erro na emissão do relatório inicial, quando as notas dos candidatos MDS e
JBB erroneamente constaram como abaixo da nota mínima exigida, tendo sido atribuído 4,5
para ambos. No entanto, esse foi reconhecido pela empresa e devidamente corrigido, tendo a
retificação e comunicação sido feita aos próprios candidatos, conforme e-mail anexo, inclusive
sem haver quaisquer recursos, o que certamente ocorreria caso outros candidatos tivessem sido
prejudicados. Assim, concluem tratar-se de um mero erro de divulgação, que foi devidamente
corrigido, conforme demonstrado, assegurando que não houve afronta ao princípio da isonomia,
pelo fato de que o mesmo procedimento foi aplicado a todos os candidatos inscritos, inclusive
sem o registro de qualquer recurso por parte dos mesmos.
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Análise de mérito

14.8. De acordo com a CGU (peça 4, pág. 20), para obtenção da nota mínima exigida na prova
de conhecimentos (nota 7), o candidato teria que acertar 21 questões de um total de 30, uma vez
que todas elas tinham peso igual. Apesar disso, candidatos com acerto inferior ao exigido foram
classificados, enquanto outros, que também acertaram quantidade de questões inferior ao
mínimo exigido na prova de conhecimentos, foram desclassificados, conforme se verifica na
tabela adiante.

Candidato Cargo Qtd. Questões Qtd. Acertos Nota Atribuída

MMCS Técnico de Manutenção 30 10 7,5

VSMC Odontólogo 30 19 7,5

FRSJ Consultor de Negócios 30 17 7

MDS Consultor de Negócios 30 16 8,5

JBB Consultor de Negócios 30 17 7

KEM Consultor de Negócios 30 13 7,5

SAM Consultor de Negócios 30 14 7

TDQ Odontólogo 30 10 3,5

DCSS Consultor de Negócios 30 9 3

14.9. Assim, se o critério era o número de questões acertadas e a regra era classificar apenas
aqueles que acertassem, no mínimo, 21 questões, houve descumprimento do edital e desrespeito
aos princípios da legalidade e da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal/88).

14.10. Todavia, o critério do desempenho geral dos candidatos adotado pelo Sesi, a fim de salvar
o concurso, apesar de não elidir, ameniza a irregularidade.

14.11. Assim, como também foi retificado o resultado do processo seletivo, atribuindo as notas
8,5 e 7 para os candidatos MDS e JBB, respectivamente, de conformidade com o caderno de
provas (peça 26, pág. 39), sendo aprovados somente os candidatos que obtiveram nota igual ou
superior a 7, podem ser acolhidas as justificativas apresentadas.

Ato impugnado 3: contratação dos serviços de execução do Projeto Cine Sesi Cultural de 2010,
ao valor de R$ 1.700.000,00, mediante a Concorrência 002/2010, sem possuir critério para
efetiva avaliação da compatibilidade econômica dos preços da proposta contratada, uma vez
que inexistia orçamento detalhado em planilha de quantitativo e de preço unitário e que não se
exigiu detalhamento dos custos unitários das propostas (item 2.1.1.1 do relatório de auditoria
201109471, peça 4). Além disso, foram observados os fatos adiante:
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a) de 2004 a 2010 (a exceção de 2005), os preços das propostas contratadas foram idênticos aos
valores incluídos no orçamento da licitante para contratação do objeto licitado:

b) uma das sócias da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. também é responsável pela
área de criação publicitária dos projetos do Instituto Origami nos anos de 2009 e 2010. Ademais,
um de seus irmãos é o responsável pela coordenação de pré-produção dos projetos do Instituto;

c) o Sesi/DN mantém parceria com o Instituto Origami para a realização do Projeto Cine Sesi
Cultural em vários estados do País. No exercício de 2010, foram repassados recursos para a
Paraíba, Alagoas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, na mesma quantia de R$ 1.700.000,00.

Razões de justificativa

14.12. Em relação à ausência de critério para avaliação da compatibilidade econômica dos
preços contratados, aduzem que o Departamento Nacional do Sesi recebeu pedido de apoio para
execução do Cine Sesi, realizando uma análise sobre o projeto e promovendo ampla pesquisa de
mercado para estimar o valor mínimo de sua execução, conforme planilhas anexadas, que são
elaboradas anualmente pela área de cultura do Sesi/DN, para subsidiar a análise técnica sobre
projetos dessa natureza. Afirmam que pode ser atestado pelo documento apresentado que
aquele Regional tinha e tem parâmetros para aferir os preços praticados pelo mercado, e que as
tabelas apresentadas pelo DN/Sesi se baseiam em valores apresentados nos sites oficiais dos
governos federal, estadual e municipal, como Comprasnet, Central de compras, portal da
transparência, dentre outros.

14.13. Ressaltam, ainda, que a própria CGU, em auditoria realizada sobre o mesmo projeto, Cine
Sesi, atestou a regularidade do processo adotado por aquele Departamento Regional, conforme
contido no item 10.1.2.1 do Relatório daquele órgão fiscalizador. A esse respeito, mesmo tendo
plena confiança nos levantamentos de mercado feito pelo Departamento Nacional, o DR/Sesi, no
ano de 2011, como forma de aperfeiçoar seus procedimentos, seguindo recomendação da CGU,
passou a solicitar também nos certames seguintes a apresentação de planilhas de custos
unitários.

14.14. Quanto ao fato apontado na alínea “a”, ou seja, de que os preços das propostas foram
idênticas aos do orçamento da licitante, informam que todos os licitantes tiveram acesso ao
valor estimado para o projeto, disponível no próprio processo licitatório, garantindo
transparência ao processo. Por outro lado, afirmam que se trata de uma concorrência, na
modalidade técnica e preço, onde não há espaço para negociação entre licitantes para baixar os
valores apresentados, como se faz em um pregão presencial. Mas, caso o licitante apresentasse
proposta com valor acima do orçado, a proposta seria desclassificada.

14.15. Relativamente ao fato apontado na alínea “b”, afirmam que para habilitar licitantes em
seus processos licitatórios, o Sesi exige estritamente o que está previsto no Regulamento de
Licitações e Contratos, ou seja, os documentos de habilitação jurídica e fiscal. A aferição de
parentesco de eventuais prestadores de serviço de um licitante atual com os sócios de outra
empresa que já tenha contratado com o Sesi em processos anteriores não é realizada,
justamente porque não existe previsão legal em seu regulamento para tal verificação.
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14.16. Ressaltam que o caso questionado não se trata do mesmo processo licitatório, muito
menos de sócios idênticos. Trata-se de uma pessoa que consta como sócia de empresa que não
participa do processo licitatório em questão, não cabendo ao Sesi questionar, portanto, seu
vínculo de parentesco.

14.17. No tocante ao fato questionado na alínea “c”, esclarecem que o Departamento Nacional
recebeu o pedido de apoio ao projeto de vários Estados. Diante da demanda, após realizar ampla
pesquisa de preços na área cultural, fixou o valor padrão indicado no ato impugnado e garantiu
o repasse aos Departamentos Regionais. Assim, os recursos repassados referem-se ao valor
mínimo aferido pelo Departamento Nacional para que o projeto fosse executado, cabendo aos
Departamentos Regionais a decisão de patrocinar o projeto e/ou licitá-lo, tendo aquele DR/Sesi
decidido licitar o projeto com ampla divulgação, a fim de verificar se outra empresa poderia
realiza-lo.

14.18. Assim, afirmam que não houve violação ao art. 37 da CF, muito menos ao art. 2º do
Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, pois a contratação logrou selecionar a proposta
mais vantajosa para o Sesi, seguindo todos os atos legais no processo licitatório e garantindo a
impessoalidade na contratação, sem quaisquer benefícios a quem quer que seja, com ampla
publicidade nos meios de comunicação, obedecendo a estrita vinculação ao instrumento
convocatório adstrita a todos os licitantes.

Análise de mérito

14.19. Conforme consta do edital da Concorrência 002/2010 (peça 22), o objeto da licitação
consiste na criação e execução de projeto cultural para projeção itinerante de filmes de sucesso
em películas 35mm, sendo três longas-metragens e três curtas-metragens para exibição ao ar
livre, em praça pública, num total de quatorze cidades do interior da Paraíba, promoção de duas
oficinas de cinema e elaboração e veiculação de um vídeo informativo para conscientização e
para prevenção de doenças, com duração de três minutos.

14.20. Embora as entidades integrantes do Sistema “S” não sejam obrigadas a cumprir, em suas
licitações, as regras exigidas na Lei 8.666/93, devem, no entanto, obedecer em seus
regulamentos próprios os princípios gerais previstos na Constituição Federal e na Lei 8.666/93,
entre os quais o da legalidade, moralidade, isonomia, publicidade, vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo.

14.21. A regra da exigência de orçamento detalhado em planilha de quantitativo e de preço
unitário, traz, basicamente, duas implicações: A primeira contempla o dever de a Administração
estimar seus custos, pois os valores a desembolsar devem ser previstos antes mesmo de se iniciar
a licitação. A segunda guarda consonância com o princípio da transparência na gestão dos
recursos públicos, de forma que se possa verificar a conformidade de cada proposta ofertada à
Administração com os preços correntes no mercado, o que se coaduna com a busca da proposta
mais vantajosa e da isonomia, e ainda conduz a um aumento de efetividade no controle dos
recursos.
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14.22. Da análise do procedimento licitatório, resta claro que a ausência de orçamento
estimativo detalhado expressando a composição de todos os custos dos serviços licitados
impossibilita a análise quanto à compatibilidade do preço contratado com os praticados no
mercado, resultando na ausência de critério para julgamento da Concorrência 002/2010, pois a
entidade adotou como único parâmetro para aceitação da proposta de preços o valor global
orçado de R$ 1.700.000,00, repassado pela Diretoria Nacional. Ademais, considerando que não
houve competitividade no certame, pois apenas uma empresa participou da licitação, cotando o
valor exato orçado pela contratante, não há como aferir se realmente a contratação representa a
proposta mais vantajosa. Aliás, como o valor global contratado em 2010 é o mesmo do contrato
firmado em 2004, é evidente que as contratações do objeto em questão não guardam coerência
com os preços praticados no mercado, pois ao longo desses seis anos os custos de quaisquer
serviços não permaneceram os mesmos, muito menos neste caso em que é composto por vários
insumos.

14.23. Quanto à estimativa do valor licitado, embora os responsáveis afirmem que a Diretoria
Nacional realiza análise do projeto com ampla pesquisa de mercado para estimar o valor
mínimo de sua execução e que tem parâmetros para aferir os preços praticados pelo mercado,
de acordo com planilhas que supostamente teriam sido anexadas à defesa (peças 17-18), além
de referidas planilhas não integrarem o processo licitatório, também não constituem, e nem
suprem a ausência do orçamento detalhado em planilha de quantitativo e preço unitário e nem
a falta de exigência de detalhamento dos custos unitários das propostas, inclusive porque a
proposta vencedora contemplou apenas o preço global.

14.24. Os responsáveis alegam que foi dada ampla divulgação da licitação nos meios de
comunicação, mas observa-se que o aviso do edital somente foi publicado no Jornal Correio da
Paraíba (peça 22 – pag. 41), embora o Regulamento de Licitação do Sesi preveja em seu artigo
5º, § 1º, que os avisos do edital serão publicados em jornal diário de grande circulação local e/ou
nacional ou na imprensa oficial da União, de modo a ampliar a área de competição. Assim, a
publicação da licitação, embora esteja de conformidade com o Regulamento de licitação do Sesi,

poderia ter sido feita em outros meios de comunicação, como forma de ampliar a
competitividade do certame, haja vista que apenas duas empresas retiraram o edital e somente
uma participou da licitação.

14.25. Em relação às demais ocorrências apontadas no subitem item 2.1.1.1 do relatório de
auditoria 201109471, embora não tenham relação direta com a concorrência questionada,
apontam para indícios de direcionamento dos recursos destinados ao projeto Cine Sesi Cultural
para o Instituto Origami, que foi contratada nos anos de 2007, 2009 e 2010, sempre pela mesma
quantia de R$ 1.700.000,00, o que deixa transparecer haver uma exclusividade na contratação
dessa entidade para execução do Projeto Cine Sesi Cultural.

14.26. Com efeito, o fato de as propostas vencedoras conterem o mesmo valor da disponibilidade
orçamentária aponta para a falta de competitividade no certame, com um possível ajuste
anterior, pois, em um procedimento licitatório regular, nenhum interessado em celebrar o
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contrato apresentaria proposta com preço igual ao do orçamento, haja vista a certeza de perder
a contratação para outro concorrente. Nesse sentido, são as conclusões dos Acórdãos 2099/2009,
2933/2009 e 2264/2011, todos do Plenário.

14.27. A consequência de tudo isso consiste, sobretudo, em uma possível contratação
antieconômica, de forma que somos pelo não acolhimento das razões de justificativas
apresentadas, bem como para que seja dada ciência ao Sesi da ocorrência, nos termos da
Portaria-Segecex 13/2011, e à SecexPrevidência, tendo em vista que o fato vem ocorrendo em
vários estados da Federação.

Ato impugnado 4: contratação de empresas para aquisição de bens e serviços, cujos sócios ou
administradores pertencem ao quadro do Sesi/PB (item 2.1.1.2 do relatório de auditoria
201109471, peça 4).

Razões de justificativa

14.28. Afirmam que a Rede Paraíba Design, um dos objetos do questionamento, não se tratava
de uma empresa, não possuía quadro societário e, por via de consequência, não possuía sócios.
Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, fundada por diversas instituições, a exemplo do
Sebrae/PB, UCIP, Senai e outros, com o intuito de fomentar o desenvolvimento mercadológico do
design e suas vertentes tecnológicas, conforme demonstra a ata de fundação e o Estatuto Social
da entidade, em anexo.

14.29. Esclarecem que a entidade mencionada não possuía em seus quadros nenhum sócio ou
membro fundador qualificado como pessoa física. Todos os membros fundadores são pessoas
jurídicas, que se faziam representar transitoriamente de acordo com a eleição da entidade. Desta
forma, sustentam que não há de se falar em contratação de empresa, cujo quadro societário
contenha funcionário do Sesi, mas na contratação excepcional de uma entidade sem fins
lucrativos, objetivando incentivá-la a cumprir uma missão institucional que complementava a
Ação Global, famoso evento promovido pelo Sesi, garantindo ações de cidadania em parceria
com a Rede Globo de Televisão.

14.30. Quanto à outra contratação, da empresa Cavalcanti Vidros de Qualidade Ltda., para
fornecimento de vidro fumê para diversos centros de atividades do Sesi/PB, cuja sócio é Analista
corporativa do Sesi/PB, alegam que o ato impugnado ocorreu sem que tenha havido má-fé por
parte do setor de compras. A contratação apontada como irregular resultou de uma
característica da forma de contratação, cotação simples, que acabou dificultando a possibilidade
de verificação do rol de sócios das empresas que compuseram a cotação.

14.31. Esclarecem que, em razão de o valor estimado para contratação (R$ 25.000,00) não
ultrapassava o limite para dispensa de licitação, o setor de compras procedeu às cotações
simples, obtendo o menor preço da empresa Cavalcanti Vidros, não tendo detectado a existência
de um funcionário no quadro societário da empresa, justamente pelo fato de que nos processos
de cotação simples não se exige das empresas documentação de habilitação jurídica, a exemplo
do contrato social, o que certamente teria facilitado a identificação, como se faz normalmente
nos processos licitatórios em geral. Salientam, ao final, que o funcionário em questão é Analista
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Corporativo do Sesi, não exercendo qualquer função ou influência no Setor de Compras, mas
assim que tomaram conhecimento do fato, cumpriram a recomendação da CGU, expedindo
aviso circular aos Centros de Atividade do Sesi e ao Setor de Compras, alertando sobre o ocorrido
para estrita observância ao Regulamento de Licitações e Contratos.

Análise de mérito

14.32. O art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi veda expressamente a
participação em licitações e a contratação com o Sesi de dirigente ou empregado da entidade.
Os próprios responsáveis admitem a ocorrência do ato impugnado, relativamente à contratação
da empresa Cavalcanti Vidros de Qualidade Ltda.

14.33. No entanto, em face da exiguidade dos valores contratados (R$ 8.000,00 e R$ 17.300,00) e
considerando também que a entidade adotou, de imediato, as providências alvitradas pela CGU,
no sentido de evitar a reincidência de fatos da mesma natureza, consideramos que possa ser
mitigada a irregularidade e acolhidas as justificativas.

Do Cumprimento do Acórdão 4746/2010 – 1ª Câmara

15. No âmbito das contas do Sesi-PB relativas ao exercício de 2007, o TCU determinou:

9.3.1. abstenha-se de repassar recursos, mediante mera fixação de percentual sobre o orçamento
da entidade, para o Instituto Euvaldo Lodi no Estado da Paraíba – IEL/PB e a Federação das
Indústrias do Estado da Paraíba – Fiep, por falta de amparo legal, uma vez que repasses a essas
entidades são permitidos tão somente mediante a celebração de convênios, os quais devem
observar os princípios gerais relativos à Administração Pública, utilizando como referencial
normativo, na falta de norma própria, a Instrução Normativa STN 1/1997, e cujos instrumentos
devem conter, em especial:

9.3.1.1. objeto específico, com seus elementos característicos e descrição detalhada, objetiva,
clara e precisa do que se pretende realizar ou obter, que, comprovadamente, seja de interesse
recíproco (comum) das partes convenentes;

9.3.1.2. plano de trabalho, que, além da especificação completa do bem a ser produzido ou
adquirido, deverá previamente explicitar o valor a ser despendido na sua obtenção e conter
cronograma de desembolso, este último condizente com as fases ou etapas de execução do
objeto do convênio;

9.3.1.3. compromisso do convenente de movimentar os recursos do convênio em conta bancária
específica;

9.3.1.4. obrigatoriedade de que a movimentação de recursos somente ocorra por meio de cheque
nominativo ao efetivo credor, comprovando-se o pagamento com documentação idônea;

9.3.1.5. vigência do instrumento, que deverá ser fixada de acordo com o prazo previsto para a
consecução do objeto e em função das metas estabelecidas;

9.3.1.6. obrigatoriedade de o convenente apresentar relatórios de execução físico-financeira e

14/22



19/02/2019 Pesquisa Jurisprudência

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/alian%25C3%25A7a%2520e%2520cultura%2520e%2520comunica%25C… 15/22

g p ç
prestação de contas dos recursos recebidos, em prazo preestabelecido;

9.3.1.7. obrigatoriedade de o convenente apresentar prestação de contas dos recursos recebidos
no prazo previsto na referida Instrução Normativa STN 1/1997;

9.3.1.8. previsão de que, quando a liberação de recursos ocorrer em três ou mais parcelas, a
terceira delas ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à
primeira parcela liberada e assim sucessivamente, sem prejuízo de que, após a aplicação da
última parcela, seja apresentada a prestação de contas do total dos recursos recebidos;

9.3.2. na realização de transferências financeiras ao IEL/PB e a entidades congêneres, atente
para a necessidade de ser observada a estrita correlação entre a atividade a ser executada com
os recursos repassados e as finalidades institucionais do Sesi/PB, sempre mediante a celebração
de convênio nos moldes da determinação constante do subitem anterior, o que possibilita o
controle da conformidade com os objetivos da instituição e permite a comprovação das despesas
custeadas pelos recursos transferidos;

9.3.3. na realização de transferências financeiras à Fiep, observe os requisitos relativos à
autorização prévia e formal do Conselho Regional e ao repasse mediante convênio, visando às
finalidades institucionais ou aos interesses recíprocos das duas entidades, consoante disposto no
art. 4º, alínea “o”, do Regimento Interno do Sesi;

9.3.4. informe nas próximas contas as providências adotadas em virtude das divergências
constatadas entre as horas extras registradas na folha de ponto dos colaboradores abaixo
enumerados e as quantias que lhes foram efetivamente pagas a título de serviço extraordinário:

Nome do Servidor Mês/Ano Horas Extras Registradas na
Folha de Ponto

Horas Extras
Efetivamente Pagas

Alcides Herculano da
Rocha

Dez/2007 0 55

Diógenes do Nascimento
Araújo

Nov/2007 0 68

Francimar Toscano de
Meneses

Nov/2007 0 35

Nadja Leite Oliveira Nov/2007 0 20

15.1. Todavia, por meio do Acórdão 1360/2013 – 1ª Câmara, o Tribunal deu provimento a
recurso de reconsideração, tornando insubsistentes os itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão
4746/2010, de modo que permaneceu apenas a determinação do item 9.3.4, cujas providências
para seu atendimento foram adotadas pelo Sesi-PB, conforme relatado na instrução de peça 8,
pág. 8, restando cumprida a determinação remanescente.

CONCLUSÃO
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CONCLUSÃO

16. Da análise das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, Francisco de Assis
Benevides Gadelha (Peça 21) e Lúcia de Jesus Macedo Medeiros, restou não justificado o seguinte
ato impugnado, que enseja proposta de aplicação da sanção prevista no art. 58, inciso II, da Lei
8.443/92, bem como ciência do fato ao Sesi e à SecexPrevidência:

Ato impugnado 3: contratação dos serviços de execução do Projeto Cine Sesi Cultural de 2010,
ao valor de R$ 1.700.000,00, mediante a Concorrência 002/2010, sem possuir critério para
efetiva avaliação da compatibilidade econômica dos preços da proposta contratada, uma vez
que inexistia orçamento detalhado em planilha de quantitativo e de preço unitário e que não se
exigiu detalhamento dos custos unitários das propostas (item 2.1.1.1 do relatório de auditoria
201109471, peça 4). Além disso, foram observados os fatos adiante:

a) de 2004 a 2010 (a exceção de 2005), os preços das propostas contratadas foram idênticos aos
valores incluídos no orçamento da licitante para contratação do objeto licitado;

b) uma das sócias da empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. também é responsável pela
área de criação publicitária dos projetos do Instituto Origami nos anos de 2009 e 2010. Ademais,
um de seus irmãos é o responsável pela coordenação de pré-produção dos projetos do Instituto;

c) o Sesi/DN mantém parceria com o Instituto Origami para a realização do Projeto Cine Sesi
Cultural em vários estados do País. No exercício de 2010, foram repassados recursos para a
Paraíba, Alagoas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, na mesma quantia de R$ 1.700.000,00.

17. Quanto ao Sr. José Aragão da Silva, embora tenha sido regularmente cientificado, conforme
Aviso de Recebimento (peça 35), deixou transcorrer o prazo fixado sem apresentar suas razões de
justificativa, devendo ser considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos
do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92, em relação à citada ocorrência, com aplicação a mesma sanção,
uma vez que as justificativas oferecidas pelos outros responsáveis não elidiram o ato inquinado.

18. No que concerne ao rol de responsáveis, em atenção à norma do art. 10 da IN-TCU 63/2010,
devem ser excluídos os Srs. José Batista da Silva (CPF 078.563.504-15), Diretor Substituto de
Administração e Finanças, Francisca Maria Moura Montenegro (CPF 095.726.193-49), Diretor
Substituto de Administração e Finanças, Fernando Marques de Almeida (CPF 005.744.574-53),
Romualdo Farias de Araújo (CPF 025.122.204-78), Sebastião Severo Acioly (CPF 025.354.754-72),
Geraldo Ribeiro Dias Filho (CPF 676.090.744-20), José Epaminondas Braga (CPF 003.387.294-
53), Francisca Elói de Almeida (CPF 072.591.404-10) e Inácio Machado de Souza Filho
(CPF 008.121.544-44), membros do Conselho Regional.

19. Por fim, compete dar ciência da irregularidade remanescente ao Sesi-PB e à
SecexPrevidência, conforme proposto na análise acima, enquanto que, em relação às demais
ocorrências, mostram-se suficientes as recomendações proferidas pela Controladoria Geral da
União.

BENEFÍCIOS DE CONTROLE EXTERNO

20 Entre os benefícios do exame deste processo de contas anuais pode se mencionar a
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20. Entre os benefícios do exame deste processo de contas anuais pode-se mencionar a
expectativa do controle e possível aplicação de multa aos responsáveis.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

21. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:

21.1 excluir do rol de responsáveis por estas contas, com fulcro no art. 10 da IN-TCU 63/2010, os
Srs. José Batista da Silva (CPF 078.563.504-15), Diretor Substituto de Administração e Finanças
do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado da Paraíba – Sesi-PB,
Francisca Maria Moura Montenegro (CPF 095.726.193-49), Diretora Substituta de Administração
e Finanças, Fernando Marques de Almeida (CPF 005.744.574-53), Romualdo Farias de Araújo
(CPF 025.122.204-78), Sebastião Severo Acioly (CPF 025.354.754-72), Geraldo Ribeiro Dias Filho
(CPF 676.090.744-20), José Epaminondas Braga (CPF 003.387.294-53), Francisca Elói de Almeida
(CPF 072.591.404-10) e Inácio Machado de Souza Filho (CPF 008.121.544-44), membros do
Conselho Regional.

21.2 considerar revel, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92, o Sr. José Aragão da
Silva (CPF 479.372.204-06);

21.3 julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”, e 19,
parágrafo único, 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. Francisco de Assis
Benevides Gadelha (CPF 041.813.874-53), Diretor Regional, José Aragão da Silva (CPF
479.372.204-06), Superintendente Substituto, e Lúcia de Jesus Macedo Medeiros (CPF
175.585.654-72), Superintendente;

21.3 aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, aos Srs. Francisco de Assis
Benevides Gadelha, José Aragão da Silva e Lúcia de Jesus Macedo Medeiros, fixando-lhes o prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para comprovarem, perante
o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos
cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data do acórdão até a data
do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, nos termos da legislação em vigor;

21.4. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei
8.443/1992, as contas do Sr. Maurício Clóvis de Almeida (CPF 003.343.914-15), Diretor Regional
Substituto, e da Sra. Maria Gricélia Pinheiro de Melo (CPF 450.616.294-34), Superintendenta
Substituta, dando-lhes quitação plena;

21.5 autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações;

21.6. dar ciência ao Sesi-PB sobre a seguinte impropriedade:

a) contratação dos serviços de execução do Projeto Cine Sesi Cultural de 2010, ao valor de
R$ 1.700.000,00, mediante a Concorrência 002/2010, sem possuir critério para efetiva avaliação
da compatibilidade econômica dos preços da proposta contratada, uma vez que inexistia
orçamento detalhado em planilha de quantitativo e de preço unitário, e que não se exigiu
detalhamento dos custos unitários das propostas identificada no item 2 1 1 1 do relatório de
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detalhamento dos custos unitários das propostas, identificada no item 2.1.1.1 do relatório de
auditoria da CGU 201109471, o que afronta os arts. 37, caput, da Constituição Federal e 2º do
respectivo Regulamento de Licitatório;

21.7. dar conhecimento à Secex-Previdência sobre a ocorrência citada no item precedente, haja
vista que ela se repete em outros estados da Federação.”

2. O Ministério Público junto ao TCU divergiu parcialmente da instrução transcrita, em parecer
nos seguintes termos:

“Após a instrução regular da Secex/PB, a unidade técnica propôs, dentre as principais medidas,
considerar revel o Sr. José Aragão da Silva; julgar irregulares as contas dos Srs. Francisco de Assis
Benevides Gadelha (Diretor Regional; CPF 041.813.874-53), José Aragão da Silva
(Superintendente Substituto; CPF 479.372.204-06) e (Lúcia de Jesus Macedo Medeiros
Superintendente; CPF 175.585.654-72), com fulcro nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b”, e
19, parágrafo único, 23, inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992, pela contratação dos serviços de
execução do Projeto Cine Sesi Cultural de 2010, ao valor de R$ 1.700.000,00, mediante
realização da Concorrência 002/2010, sem que houvesse critério para efetiva avaliação da
compatibilidade econômica dos preços da proposta contratada, tendo em vista a inexistência de
orçamento detalhado em planilha de quantitativo e de preço unitário, além da inexigibilidade de
detalhamento dos custos unitários das propostas; e aplicar a multa prevista no art. 58, inciso I,
da Lei 8.443/92 aos responsáveis.

Em relação à revelia do Sr. José Aragão da Silva, consoante instrução da Secex/PB (peça 37),
embora a unidade técnica tenha considerado que o responsável foi devidamente comunicado
por meio do ofício constante da peça 13 para apresentar razões de justificativas, verifica-se que
o Aviso de Recebimento foi devolvido ao remetente, conforme pode ser visto na peça 35. Por
outro lado, também não foram tomadas quaisquer outras providências para que o responsável
tomasse ciência da notificação. Diante disso, conclui-se não ter havido notificação válida para
que a parte apresentasse suas razões de justificavas, cerceando-lhe, dessa forma, o direito de
contraditório e de ampla defesa.

Posteriormente, enquanto o processo se encontrava neste gabinete para manifestação,
foi apresentado memorial de defesa (peça 40) pelo responsável, Sr. Francisco de Assis Benevides
Gadelha, alegando, em síntese, que:

a) o Relatório de Auditoria da CGU aponta pela regularidade com ressalva das contas do
exercício de 2010, por não haver constatação de dano ao erário, contudo recomenda, para as
novas licitações, a inclusão de orçamento detalhado com a composição de todos os custos
unitários;

b) existe um erro de enquadramento legal por parte da Secex/PB, no que se refere à contratação
para execução do Projeto Cine Sesi Cultural, tendo em vista que a proposta de reprovação das
contas está fundamentada apenas na afirmação hipotética de possível contratação
antieconômica, contrariando o dispositivo legal do art. 16, inciso III, alínea “b”, onde há previsão
de comprovação de ato antieconômico para respaldar a aplicação do citado dispositivo;
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c) a contração do Projeto Cine Sesi Cultural se tratava de uma concorrência, tipo técnica e preço,
no qual foram cumpridas as exigências legais de publicidade e conformidade. Ainda, como
forma de garantir a exequibilidade financeira estimada pelo Departamento Nacional, houve, ao
longo do tempo, redução na quantidade de municípios atendidos pelo projeto;

d) o Tribunal, em duas decisões, já se manifestou sobre o mesmo projeto, no Acórdão
1.309/2008-TCU-1ª Câmara e no Acórdão 2.836/2009-TCU-1ª Câmara, ambos relativos às
contas do Sesi/AL, julgando regulares com ressalva essas contas.

Apresentadas as justificativas, o responsável roga pela alteração da proposta da Secex/PB, que
considerou as contas irregulares, para que as contas sejam julgadas regulares ou regulares com
ressalva.

No que concerne às deliberações do TCU (Acórdão 1.309/2008-TCU-1ª Câmara e Acórdão
2.836/2009-TCU-1ª Câmara) relacionadas ao Projeto Cine Sesi, observa-se que as matérias
julgadas assemelham-se à situação em questão. Entretanto, esses acórdãos apresentaram
recomendações ao Sesi no sentido de que, diante de novas contratações, se elabore orçamento
detalhado em planilha que expresse a composição e estimativa dos custos unitários e reduza os
custos de contratação anual, adotando medidas para ampliar a divulgação do certame.

Nessas condições, considerando a situação análoga, entende-se que o mesmo critério de
julgamento deva ser adotado para as contas do Sesi/PB, acompanhando, dessa forma, as
decisões anteriormente exaradas pela Corte de Contas.

À vista dos elementos contidos nos autos, com vênias por divergir parcialmente do
encaminhamento alvitrado pela unidade técnica, manifestamo-nos no sentido de julgar
regulares com ressalva, com base nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as
contas dos Srs. Francisco de Assis Benevides Gadelha (Diretor Regional; CPF 041.813.874-53),
José Aragão da Silva (Superintendente Substituto; CPF 479.372.204-06) e Lúcia de Jesus Macedo
Medeiros (Superintendente; CPF 175.585.654-72), dando-lhes quitação. Entretanto, deve-se

manter a ciência ao Sesi sobre a impropriedade na contratação dos serviços de execução do
Projeto Cine Sesi Cultural, constante do item 21.6 da instrução da Secex/PB.

Finalmente, caso a proposta não venha a ser acatada, alerta-se para a necessidade de devolução
dos autos para Secex/PB para o refazimento da devida notificação ao Sr. José Aragão da Silva.”

É o relatório.

Voto:
Trata-se da Prestação de Contas Ordinária do Departamento Regional do Serviço Social da
Indústria no Estado da Paraíba (Sesi/PB), relativo ao exercício de 2010.

2. Conforme certificado de auditoria (peça nº 5) a Controladoria-Geral da União atestou a
Regularidade com Ressalvas das contas dos principais gestores do Sesi/PB e regulares dos
demais, havendo o Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome atestado

ó
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(peça nº 7) ter tomado conhecimento do correspondente relatório e certificado de auditoria.

3. No âmbito do TCU, no exame das contas, os gestores Srs. Francisco de Assis Benevides
Gadelha, Diretor Regional, José Aragão da Silva, Diretor de Administração e Finanças, e Sra.

Lúcia de Jesus Macedo Medeiros, Superintendente, foram ouvidos em audiência em face dos
seguintes atos:

i) contratação de empresa criada após a celebração do contrato e com ramo de atividade
diferente do objeto da contratação (serviços de recrutamento e seleção de pessoal);

ii) classificação de parte dos candidatos que não alcançaram a nota mínima exigida para tanto
na prova de conhecimento da seleção pública Sesi/2010.2, mediante a atribuição de nota
superior ao número de questões acertadas, em prejuízo dos outros candidatos não
classificados e em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade;

iii) contratação dos serviços de execução do Projeto Cine Sesi Cultural de 2010, ao valor de R$
1.700.000,00, mediante a Concorrência 002/2010, sem possuir critério para efetiva avaliação da
compatibilidade econômica dos preços da proposta contratada, uma vez que inexistia
orçamento detalhado em planilha de quantitativo e de preço unitário e que não se exigiu
detalhamento dos custos unitários das propostas;

iv) contratação de empresas para aquisição de bens e serviços, cujos sócios ou
administradores pertencem ao quadro do Sesi/PB.

4. A unidade técnica, além de registrar a revelia do Sr. José Aragão da Silva propõe, de forma
unânime, o acolhimento das razões de justificativas dos gestores acima relacionados em
relação às irregularidades apontadas nos itens i, ii e iv, do parágrafo precedente.

5. De outra parte, em relação à irregularidade caracterizada no item iii, acima, a unidade
técnica conclui que a ocorrência poderia ter culminado em uma possível contratação
antieconômica, de forma que pronuncia-se pelo não acolhimento das razões de justificativas
apresentadas, bem como para que seja dada ciência da ocorrência ao Sesi e à
SecexPrevidência, tendo em vista que o fato vem ocorrendo em vários estados da Federação.

6. Neste contexto, pugna pela irregularidade das contas dos Srs. Francisco de Assis Benevides
Gadelha e José Aragão da Silva e da Sra. Lúcia de Jesus Macedo Medeiros, com imposição de
multa a esses responsáveis, e, ainda, regularidade, com quitação plena, das contas do Sr.
Maurício Clóvis de Almeida e da Sra. Maria Gricélia Pinheiro de Melo, além da exclusão do rol
de responsáveis de uma série de gestores.

7. O Ministério Público junto ao TCU aponta inconsistência processual na declaração de revelia
do Sr. José Aragão da Silva, por não ter havido notificação válida, uma vez que o Aviso de
Recebimento que consta dos autos foi devolvido ao remetente. Em relação ao mérito, diverge
da análise técnica e manifesta-se no sentido de julgar regulares com ressalva as contas dos
responsáveis Srs. Francisco de Assis Benevides Gadelha e José Aragão da Silva e Sra. Lúcia de
Jesus Macedo Medeiros dando se ciência ao Sesi/PB sobre a impropriedade na contratação
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Jesus Macedo Medeiros, dando-se ciência ao Sesi/PB sobre a impropriedade na contratação
dos serviços de execução do Projeto Cine Sesi Cultural.

8. Justifica o encaminhamento proposto no fato de o Tribunal já haver se pronunciado sobre o
mesmo projeto, em dois acórdãos ambos relativos às contas do Sesi/Al, julgando as contas

regulares com ressalvas. Segundo o MP/TCU, as deliberações mencionadas assemelham-se à
situação em questão, entendendo que o mesmo critério de julgamento deva ser adotado nas
presentes contas, acompanhando, portanto, as decisões anteriormente exaradas por essa
Corte.

9. Alerta, por fim, o douto Parquet para a necessidade de saneamento dos autos com nova
notificação ao Sr. José Aragão da Silva, caso não acolhida a sua proposta de encaminhamento.

10. Desde logo, alinho-me à análise da Unidade Técnica, com manifestação favorável do
Ministério Público, em relação aos pontos considerados elucidados, e acompanho o Ministério
Público na questão divergente, em que propõe que as razões de justificativa sejam acolhidas e
as contas dos gestores ouvidos em audiência sejam julgadas regulares com ressalvas.

11. Com efeito, além de concordar com a análise do Ministério Público, que se fundamenta em
duas deliberações de minha relatoria que trataram da mesma matéria e deram
encaminhamento pela regularidade com ressalvas às contas dos responsáveis, Acórdãos nº
1.309/2008-TCU-1ª Câmara e nº 2.836/2009-TCU-1ª Câmara, reputo insuficientes os
argumentos da unidade técnica para a rejeição das razões de justificativa e julgamento das
contas pela irregularidade, porquanto aponta os resultados do ato impugnado em termos
especulativos, desprovidos de objetividade, conforme alega o responsável em memorial a que
se refere o MP/TCU.

12. Assim, incorporando os elementos expostos nos pareceres precedentes, os quais adoto
como razões de decidir, voto pelo julgamento regulares com ressalvas das contas dos Srs.
Francisco de Assis Benevides Gadelha e José Aragão da Silva e da Sra. Lúcia de Jesus Macedo
Medeiros, dando-lhes quitação, e regulares, com quitação plena, as contas dos responsáveis
Sr. Maurício Clóvis de Almeida e Sra. Maria Gricélia Pinheiro de Melo. As ressalvas às contas
daqueles responsáveis são aquelas apontadas no item 3 deste voto, nos termos da análise
levada a efeito na instrução técnica reproduzida no relatório precedente e no parecer do
Ministério Público.

13. Ante o encaminhamento adotado, encontra-se superada a inconsistência apontada pelo
MP/TCU relativa à nulidade da notificação do Sr. Aragão, aproveitando-se em seu benefício os
argumentos de defesa acolhidos.

14. Por fim, acompanho a unidade técnica na análise que faz do rol de responsáveis da
presente prestação de contas, para ajustá-lo às disposições da Instrução Normativa-TCU nº
63/2010, alterada pela Instrução Normativa-TCU nº 72/2013.

Isto posto, com vênias à Unidade Técnica, voto por que o Tribunal de Contas da União aprove
o Acórdão que submeto ao colegiado.

21/22



19/02/2019 Pesquisa Jurisprudência

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/alian%25C3%25A7a%2520e%2520cultura%2520e%2520comunica%25C… 22/22

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 24 de março de 2015.

Ministro JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES

Relator

Fragmentos do Inteiro Teor:

...08.469.619/0001-51 1.693.500,00 Concorrência 001/2007 2009 Instituto Origami
08.469.619/0001-51 1.700.000,00 Concorrência 003/2009 2010 Instituto Origami
08.469.619/0001-51 1.700.000,00 Concorrência 002/2010 b) uma das sócias da empresa
Aliança Comunicação e Cultura Ltda. também é...
...disso, foram observados os fatos adiante: a) de 2004 a 2010 (a exceção de 2005), os
preços das propostas contratadas foram idênticos aos valores incluídos no orçamento da
licitante para contratação do objeto licitado: b) uma das sócias da empresa Aliança
Comunicação e Cultura Ltda. também é responsável...
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EXMO. SR. JUIZ DA 4° VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO.

 

 

 

 

Representação Criminal n° 0800764-39.2019.4.05.8300.

 

LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo em
epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. e por intermédio de seus advogados ao final
assinados, requer a juntada aos autos de certidão emitida pelo Tribunal de Contas da União (  ).anexo 01

Pede deferimento.

Recife, 19 de fevereiro de 2019.

 

ADEMAR RIGUEIRA NETO

OAB/PE 11.308

FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO

OAB/PE 18.663

ANDRÉ LUIZ CAÚLA

OAB/PE 17.733

ALEXANDRE DO RÊGO BARROS

OAB/PE sob o n.º 46.395
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LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, 
devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, 
respeitosamente, à presença de V. Exa. e por intermédio de seus advogados ao 
final assinados, requer a juntada aos autos de certidão emitida pelo Tribunal de 
Contas da União (anexo 01). 
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FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO 
OAB/PE 18.663 

 
 

ANDRÉ LUIZ CAÚLA 
OAB/PE 17.733 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: ALIANCA COMUNICACAO E CULTURA LTDA 
CPF/CNPJ: 10.841.500/0001-00 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a 
processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os 
arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas 
insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, 
transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 14:19:49 do dia 19/02/2019, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: 881P190219141949 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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 Ofício nº 0521/2019 - IPL 0111/2014-4 SR/PF/PE

                                                                                                    Recife/PE, 19 de fevereiro de 2019. 
A Sua Excelência o Senhor 
Juiz Federal da 4ª VF/PE
Recife/PE
Assunto: comunica cumprimento de Mandados de Prisão
Referência: IPL nº 0111/2014-4 - SR/PF/PE.
Processo 0800764-39.2019.4.05.8300
Senhor Juiz Federal,
  Ao tempo em que o cumprimento, sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que na data
de hoje, 19/02/2019, foi deflagrada a denominada Operação Fantoche, com o cumprimento das medidas
cautelares deferidas nos autos da Ação Penal 0800764-39.2019.4.05.8300.
Durante as diligências, foram cumpridos os Mandados de Prisão Temporária expedidos em desfavor dos
seguintes investigados:
01 LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA CPF 864.226.004-10
02 LINA ROSAGOMES VIEIRA DA SILVA CPF 880.205.924-15
03 LUIZ ANTÔNIO GOMES VIEIRA DA SILVA CPF 830.412.734-20
04 HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA CPF 585.153.054-53
05 JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR CPF 008.062.814-13
06 JULIO RICARDO RODRIGUES NEVES CPF 864.799.034-04
07 RICARDO ESSINGER CPF 000.475.704-15
08 ROBSON BRAGA DE ANDRADE CPF 134.020.566-15
09 JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE CPF 038.849.024-15
Outrossim, esclareço que o Mandado de Prisão Temporária expedido em desfavor de FRANCISCO DE
ASSIS BENEVIDES GADELHA, CPF 041.813.874-53, não foi cumprido, considerando que o referido
não foi localizado em sua residência na Avenida Getúlio Vargas, 842, Prata, Campina Grande/PB, tendo
sido informado para a equipe de Policiais Federais presente no local que o referido teria viajado para
Brasília/DF, no entanto, foram realizadas diligências por equipes de Policiais Federais na Capital Federal,
não logrando êxito em localizar o referido investigado que também não se apresentou em nenhuma
Delegacia da Polícia Federal, muito embora, possivelmente, já tenha sido comunicado da presença da
Polícia Federal em sua residência nesta manhã.
Por fim, esclareço que todos os presos encontram-se custodiados nesta Superintendência de Polícia
Federal em Recife/PE, com a exceção dos presos RICARDO ESSINGER, ROBSON BRAGA DE
ANDRADE e JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE que encontram-se custodiados na
Superintendência de Polícia Federal em Brasília/DF, considerando que foram encontrados naquela Capital
na data de hoje, motivo pelo qual, ficamos no aguardo da designação da audiência de custódia.
Respeitosamente, 
HELOISA ALVES ALBUQUERQUE FAVERI
Delegada de Polícia Federal
Classe Especial - Matrícula nº 15.322
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EXMO. SR. JUIZ DA 4° VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO.

 

 

 

 

Representação Criminal n° 0800764-39.2019.4.05.8300.

 

LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo em
epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. e por intermédio de seus advogados ao final
assinados, requer a juntada aos autos do Termo de Apreensão (  ) e do Auto de Qualificação eDoc. 01
Interrogatório (  ).Doc.02

Pede deferimento.

Recife, 19 de fevereiro de 2019.

 

ADEMAR RIGUEIRA NETO

OAB/PE 11.308

FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO

OAB/PE 18.663

ANDRÉ LUIZ CAÚLA

OAB/PE 17.733

ALEXANDRE DO RÊGO BARROS

OAB/PE sob o n.º 46.395
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LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MSP - POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO 

TERMO DE APREENSÃO Nº 46/2019 
- Equipe 05 -

~

RiPF/Pj 
1: 
ub: _ 

AO(sl 19 dia(s) do mês de fevereiro de 2019, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DE POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO em Recife/PE, onde se encontrava 
DANIEL GRANGEIRO DE SOUZA, Delegado d

1

e Polícia Federal, matrícula 6.780, _Pelo 
mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do 
mate ·a1 b · d' · · d O / o g n a a,xo 1scnmma o: Apreensão n : 46 2 1 

Item Descriçào Quant. Unidade Observaçào 
1 Hd computador 1 UN bisco Rígido (HD) externo, série E2GOJDOB811381, 

localizado dentro da mochila de Luiz Antonio Gomes 

2 Notebook 1 UN 
Vieira 
NOTEBOOK MacBook Pro, modelo A 1502, série 
CO2NK8C1 G3QK 

3 Telefone Celular 1 UN CELULAR iPhone, de cor prateada 
4 Nota fiscal 1 UN Nota Fiscal nº 224 em nome de Contest Produções 

Culturais Ltda. 
5 Documentos 1 UN Recibo no valor de R$ 16.000,00 em nome da Contest 

Diversos Producões Culturais Ltda. 
6 Documentos 6 UN Folhas contendo RELAÇAO DE GASTOS OSCAR - SESI 

Diversos BONECOS 2018 
7 Documentos 20 UN PLANILHA DE CUSTOS E DESPESAS em nome de 

Diversos RELIX 2018 ALAGOAS. 
8 Documentos 2 UN Folhas contendo o nome RELIX PB 2018 - BILHETES 

Diversos AÉREOS 
9 Documentos 1 UN LISTAGEM DOS PEDIDOS DE PRODUÇAO - RAIO 

Diversos LAZER 
10 Documentos 4 UN CINE SESI PERNAMBUCO 2018 - Cronograma de 

Diversos Execucão /Rota 1) 
11 Documentos 1 UN PAGAMENTOS LULA 2018 - ALIANÇA 

Diversos 

Referida apreensão foi efetuada na data de hoje, dia 19/02/2019, na residência do 
senhor LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA DA SILVA, CPF 83041273420, localizada na 
Estrada da Aldeia, Km 12, Clube Campestre, casa 55, Camaragibe/PE, em 
cumprimento ao MBA nº 0800764-3920194058300-27/209. Nada mais havendo, 
determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, 
assina com as testemunhas e comigo, LUIZ CARLOS ARAUJO DE SOUZA, Escrivão 

:::::~~:::: ::~~ X.2.~i.. 'z f ' I l 1,) 
TESTEMUNH~9.::: ....... .. ... ·· ···~kQ } .,r

2 
TESTEMUNHA 2: ··· ···· ····-/- ' .. ···.··· · .. .. . ...... ~ ..... .. '{ ((7// é / 
DETENTOR: .... ..... ..... ..... . 

I 
I 

01 0. 081.004. 160 

1/1

19021913224004400000009926373

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
ADEMAR RIGUEIRA NETO - Advogado
Data e hora da assinatura: 19/02/2019 13:24:49
Identificador: 4058300.9905922
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


 - -

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MJ - POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO 

DE: LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA DA SILVA 

r sR,PFIPÊ' 
IFI: i 
l Rub: ! 

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2019 nesta SUPERINTENDÊNCIA 
1 

REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM PERNAMBUCO, em Recife/PE, onde se 

encontrava DANIEL GRANGEIRO DE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, 

matrícula 6.780, pelO(a) mesmO(a) foi determinado que se formalizasse a 

qualificação do indiciado, o qual RESPONDEU: 

NOME: LUIZ ANTONIO GOMES VIEIRA DA SILVA 

ALCUNHA: LULA 

NACIONALIDADE: brasileira 

ESTADO CIVIL: União Estável 

PAI : Luiz Geraldo Vieira da Silva 

MÃE: Elina Maria Gomes Vieira da Silva 

DATA DE NASCIMENTO: 12/06/1974 

NATURALIDADE: Recife/PE 

PROFISSÃO: Promotor de Eventos 

INSTRUÇÃO: Ensino Médio 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 4303644 - SSP/PE 

TÍTULO DE ELEITOR: prej 

CPF: 83041273420 
RESIDÊNCIA: Estrada da Aldeia, Km 12, nº 12.000 - Clube Campestre, casa 55 

- Casuarinas - Camaragibe - PE - CEP - FONE (81) 9.8188-8892 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Manoel de Carvalho, 455 - - Aflitos - Recife -

PE - CEP - FONE 81 30351577 

INCIDÊNCIA PENAL: Artigo 312 do CP; artigo 288 do CP; artigo 89 da Lei 

I ~ 

e?~ 4- ,·~,,,-
IPL Nº 011 1/2014 fls. 1 / 8 
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8-666/93 e art. 2º da Lei 12.850 

SR/PF/PE 
FI: 
Rub: 

CientificadO(a) das imputações que lhe são feitas e de seus direitos 

constitucionais, inclusive o de permanecer caladO(a> INDICIADOca> RESPONDEU: 

QUE desde 1997, é empresário do ramo de produção de eventos e 

entretenimento em Recife/PE; QUE sua renda mensal média é de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais); QUE possui os seguintes bens: um apartamento localizado 

no Bairro da Tamarineira, nesta capital (edifício Vila Nazaré, apto 1702, Bloco 

B); casa, onde reside; doze salas comerciais no Novo Mundo Empresarial, 

localizado no bairro do Paiva, Cabo de Santo de Agostinho/PE; um veículo 

TRACKER, ano 2015, branco, placas PWG-3885/PE; QUE sua esposa, SONIA 

MARIA MANTU DE ALMEIDA possui um food truck denominado "COZINHA 

FOOD TRUCK) no bairro de Aldeia, Camaragibe/PE; QUE a renda mensal dela 

gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ela possui um veículo 

CROSSFOX, branco, 2012, placas PGB-9401/PE; QUE esclarece que 

inicialmente constituiu o bar DOWNTOWN PUB em Recife/PE em 1997 e o 

vendeu em 1999 para TITO LiVIO; QUE em 2000, constituiu a empresa ALTO 

IMPACTO ENTRETENIMENTO L TDA, com o intuito de promover comunicação 

visual e produção de eventos; QUE a aludida empresa foi colocada em uma 

caixa postal em Paulista/PE, em virtude do ISS mais em conta que Recife/PE, _/) 

porém funciona na Rua Manoel de Carvalho, 455, Aflitos, Recife/PE; QUE esta ~ 

empresa tem seis funcionários registrados e um caminhão modelo SPRINTER 

515, 2015, preto; QUE os bens do declarante e da referida empresa constam em 

declarações junto à Receita Federal do Brasil; QUE em 2018, o faturamento 

médio foi de dois milhões de reais; QUE o contador atual da empresa ALTO 

IMPACTO é PAULO CANNIZZARO que presta serviços de contabilidade há 

algum tempo; QUE paga a quantia mensal de R$ 2.300,00 a PAULO 

CANNIZZARO; QUE o declarante não tem sociedade em outras empresas; QUE 

não é procurador de terceiros; QUE esclarece que sua esposa SONIA tem um 

1 % da empresa ALTO IMPACTO (por ser L TOA) e não participa de qualquer ato 

de gestão da mesma; QUE O declarante é o sócio-administrador da m esa 

CPJ) ~~ , 
IP~ Nº 0111/2014 

fls. 2 18 
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SR/PFtPEj 
FI: __ 

Rub: 

ALTO IMPACTO ENTRETENIMENTO L TOA; QUE o declarante tem as 

seguintes contas: Banco ltaú, agência 3873, conta 24190-9 (pessoa física); 

Banco Bradesco, agência 6083, conta 65008-0 (pessoa física); e Banco ltaú, 

agência 3175, conta 21180-8 (pessoa jurídica); QUE não há procuradores para 

tais contas e o declarante é a única pessoa que as movimenta; QUE indagado 

sobre suas funções junto à empresa ALIANÇA E CULTURA L TOA, reporta que 

executa a produção de eventos e comunicação visual por ela (ALIANÇA) 

encabeçados; QUE todo evento executado pela empresa ALIANÇA com a 

participação da ALTO IMPACTO tem contrato formal ou emissão de notas 

fiscais; QUE a empresa ALIANÇA é constituída por seus irmãos LUIZ OTÁVIO 

VIEIRA DA SILVA e UNA ROSA VIEIRA DA SILVA; QUE o INSTITUTO 

ORIGAMI é o responsável pelos centrados com o Sistema S acerca dos Projetos 

CINE SESI CULTURAL e RELIX; QUE em ambos, a ALTO IMPACTO presta 

serviços de execução e produção; QUE os serviços de responsabilidade da 

ALTO IMPACTO são os seguintes, entre outros: contratação de produtores e de 

veículos e motoristas; pagamentos de diárias de alimentação e hospedagem; 

contratação de carregadores e de seguranças; emissão de passagens aéreas; 

licenças de filmes; licenças com órgãos públicos; contratação de atores, atrizes 

e figurantes; direitos autorais; som e luz; geradores; QUE ROMERO, funcionário 

gestor do INSTITUTO ORIGAMI, firma as contratações junto à ALTO IMPACTO; 

QUE o declarante presta contas ao INSTITUTO ORIGAMI através de contratos * 
formais ou emissão de notas fiscais; QUE os últimos trabalhos com o · 

INSTITUTO ORIGAMI foram: RELIX ALAGOAS em 2018 e o CINE SESI 

PERNAMBUCO 2018/2019; QUE recebeu o montante de 2,2 milhões de reais do 

INSTITUTO ORIGAMI para realizar o RELIX ALAGOAS, e a importância 

aproximada de 1,2 milhões de reais para realizar o CINE SESI PERNAMBUCO; 

QUE o RELIX ALAGOAS atingiu mais de 115 apresentações em quarenta e 

cinco a cinquenta escolas alagoanas (municipais e estaduais); QUE o CINE 

SESI PERNAMBUCO atingiu quarenta e qu~ro municípios do Estado; QUE os 

pagamentos foram feitos através de transf~ ências bancárias; OU o rojeto 

cPÍ! qf- ~ /"' 1/. • 
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SR/PF/PE 
FI· 

lR~b:_ 
BONECOS DO MUNDO foi capitaneado pelo IPCB de Brasília/DF; QUE a 

empresa ALTO IMPACTO foi a responsável pela produção e execução do 

indigitado Projeto; QUE este Projeto ocorreu em dois municípios (Fortaleza/CE e 

João Pessoa/PS); QUE a empresa ALTO IMPACTO recebeu, para tanto, 

aproximadamente 3,3 milhões de reais para intermediar a execução do projeto, 

tendo emitido nota fiscal própria no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais -

valor referente ao lucro da empresa) e, com relação ao restante do montante, a 

empresa possui todas as notas fiscais e transferências bancárias dos 

pagamentos de sua responsabilidade, através .de contrato; QUE indagado sobre 

os nomes das empresas que foram contratadas pela ALTO IMPACTO como 

fornecedores para os Projetos acima, afirma que se encontra à disposição para 

trazer a documentação necessária e listar posteriormente os nomes; QUE o 

Projeto CINE SESI PERNAMBUCO atua desde 2002, o Projeto RELIX desde 

2014, e o BONECOS DO MUNDO desde 2004; QUE com relação aos Projetos 

NA PONTA DA LINGUA, EM NOME DAS CIDADES, FABRICA VERDE, 

BANDAS DE CÁ e ARTE NO CANTEIRO, a empresa ALTO IMPACTO não 

participou da execução dos mesmos; QUE sabe que a empresa ALIANÇA fez 

algum tipo de serviço de comunicação alusivo a estes projetos; QUE não sabe 

detalhes de valores e de execução dos projetos em comento; QUE todos os 

projetos acima foram auditados pelo TCU e todas as contas foram aprovadas; 

QUE a empresa ALTO IMPACTO nunca participou de licitação ou de -( 

contratação pelo Sistema SESI/CNI; QUE não sabe informar se esses projetos 

foram contratados exclusivamente mediante patrocínio dos diversos 

departamentos do SESI ou outros entes - públicos e privados; QUE esclarece 

que a empresa ALTO IMPACTO foi contratada por institutos (ORIGAMI , IPCB) 

que ganharam licitações junto ao SESI/CNI ou patrocínios direto; QUE a ALTO 

IMPACTO desconhece o valor dessas licitações/patrocínios; QUE a exposição 

DURVAL PEREIRA foi feita por HEBRON OLIVEIRA, sócio do INSTITUTO 

ORIGAMI, porém a ALTO IMPACTO não teve nenhuma participação na 

tipo execução/produção; QUE desconhece sr a empresa ALI 

CE~ d 
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SR/PF/PE 
FI: 
Rub: 

de participação na realização da dita exposição; QUE com realação ao IMDC e 

INBRAC, a ALTO IMPACTO já prestou serviços de execução e produção no 

passado; QUE salvo engano, o IMDC foi o realizador do FITO (FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE TEATRO DE OBJETOS) e o INBRAC foi o realizador, 

durante os primeiros anos, do Projeto SESI BONECOS; QUE possui relação de 

amizade de vários anos com HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA (Presidente 

do Origami); QUE nunca foi sócio dele; QUE inquirido quem foi o responsável 

pela aproximação da ALIANÇA e ALTO IMPACTO com o IMDC, IPCB e 

INBRAC, informa que a ALIANÇA, como criadora de projetos culturais, fez a 

indicação da ALTO IMPACTO com estes institutos; QUE não sabe informar o 

porquê do IMDC e IPCB reterem, respectivamente, 2% e 10% dos valores 

recebidos do SESI e repassarem o restante das quantias à ALIANÇA, acredita, 

no primeiro caso (2% ), ser retenção de ISS e no outro não tem como saber; 

QUE nunca houve pagamento de propina a servidores do SESI/CNI; QUE 

concernente à execução do objeto dos convênios nº 702.246/2008, 1535/2008, 

1532/2008, 25/2009 e 1603/2008, todos firmados entre o IMDC e o Ministério do 

Turismo com o intuito de difundir Pernambuco nos Estados do RJ e MG, reporta 

que a empresa ALTO IMPACTO foi contratada para executar e produzir tal 

projeto; QUE não se recorda dos valores envolvidos, aduzindo que o TCU 

auditou e aprovou as contas e e o objeto foi totalmente realizado; QUE a 

empresa ALTO IMPACTO não apresentou proposta orçamentária ao SESI/CNI e 1 

os contatos sempre eram feitos pelos institutos ou diretamente pela ALIANÇA; f , 
QUE tem conhecimento da empresa RAIO LAZER, porém não sabe informar .,. 

sobre propostas efetuadas pela mesma; QUE conhece o dono da empresa 

FLÁVIO PERRUCI, o qual já fez algumas produções de eventos com o 

declarante; QUE indagado sobre o motivo de todas as propostas serem de uma 

empresa de Recife se a maior parte dos itens - a exceção dos artistas -

envolviam contratações nos locais dos eventos (RJ e MG) (segurança, locação 

de equipamentos, recepcionistas, etc), qual seria o percentual da execução 

desses convênios a ALIANÇA subcontratou e a margem de lucro ob · a, relata 

C?~ ~ 
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SR/PF/PE 1 

~ _J 

que não se recorda se a empresa ALTO IMPACTO foi contratada diretamente 

pelo IMDC ou pela ALIANÇA, não sabendo informar o percentual de 

subcontratação da ALIANÇA nesse caso, acrescendo ainda que a margem de 

lucro da ALTO IMPACTO gira em torno de 2,5 a 10% dependendo do montante 

do projeto; QUE a empresa ALTO IMPACTO não participou da escolha dos 

artistas ALCEU VALENÇA e ORQUESTRA DE FREVO SPOK; QUE não tem 

conhecimento de que os valores repassados a HELDER FERRER, fotógrafo e 

ex-marido de UNA ROSA VIEIRA DA SILVA, foram, supostamente, maiores que 

os demais fotógrafos contratados no Projeto PERNAMBUCO NO CARNAVAL; 

QUE a empresa ALTO IMPACTO não tem vínculo com nenhum artista, nem com 

a empresa da mulher de ALCEU VALENÇA, YANÊ VALENÇA; QUE as cartas de 

exclusividade de alguns artistas são formatadas caso a caso com condições 

especiais para contratação; QUE acha provável a emissão de cartas de 

exclusividade de ALCEU VALENÇA para a empresa ALTO IMPACTO; QUE os 

valores adotados pela empresa ALTO IMPACTO não estavam acima da média 

do mercado, quando das contratações pelos institutos já referidos; QUE acerca 

das empresas MAGALHÃES & REGO PRODUÇÕES E EVENTO DE SHOWS, 

NUNES & ARAÚJO PRODUÇÕES DE SHOWS, NEVES & SILVA EVENTOS E 

PRODUÇÕES, IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS e 

ILUMINAÇÃO, MARCELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS e FABRICIO BEZERRA 

LIMA ME, reporta que foram fornecedoras da empresa ALTO IMPACTO em 

alguns eventos, não mais do que isso; QUE prestaram serviços tais como: J 
carregadores, locação de som e luz, locação de estrutura e projetores, dentre f 
outros; QUE esclarece que fez transações bancárias com estas empresas, 

assim como obteve as devidas notas fiscais; QUE as transações eram \ 

decorrentes de pagamentos dos serviços/materiais prestados; QUE o \ 

declarante, nem a empresa ALTO IMPACTO tem ou teve relação bancária com ~ 
o CREDIT SUISSE; QUE informa que já operou câmbio internacional para 

pagamento de artistas internacionais com a BV CÂMBIO; QUE nos Projetos 

SESI BONECOS e FITO, houve contratações de artistas internacionai UE no 

;~ 
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FI: 
Rub: 

Projeto CINE SESI CULTURAL PERNAMBUCO 2018/2019, houve a contratação 

de diversos fornecedores locais/nacionais; QUE PJ ESTRUTURAS, LUMEN 

PROJETORES e LOCALIZA CARROS foram alguns dos contratados, dizendo 

que se compromete a apresentar a lista dos fornecedores e os valores 

envolvidos em data próxima; QUE a maior fonte de recursos da ALTO IMPACTO 

advém dos projetos culturais dos institutos acima mencionados e da ALIANÇA 

COMUNICAÇÃO; QUE tudo consta na declaração de IRPJ; QUE não conhece 

JOSÉ CARLOS LYRA, DEIVISON OLIVEIRA VITAL, SÉRGIO MARCOLINO 

LONGEN FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA, RICARDO 
' 

ESSINGER, JORGE TAVARES PIMENTEL JUNIOR e OLAVO MACHADO 

JUNIOR; QUE conhece JULIO RICARDO RODRIGUES NEVES, acreditando 

que teve relação comercial com ele; QUE conhece JORGE LUIZ DA SILVA, 

presidente do IPCB, o qual possui relação de amizade com o mesmo; QUE pelo 

que sabe, ROBSON BRAGA ANDRADE era o presidente da CNI, mas não teve 

qualquer relação pessoal com ele; QUE JORGE CORTE REAL era presidente 

da FIEPE, mas não teve qualquer relação pessoal com ele; QUE se encontra à 

disposição da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal de 

Pernambuco para quaisquer outros esclarecimentos e apresentação de 

documentos; QUE não foi preso ou processado anteriormente. Nada mais disse 

nem lhe foi perguntado. Foi então advertido da obrigatoriedade de comunicação 

de eventuais mudanças de endereço, em face das prescrições dos artigos 366 e 

367 do CPP. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do 

presente que, lido e achado conforme, assinam com o INDICIADO, na presença 

de seu advogado, FRANCISCO DE ASSIS LEITAO, inscrito na OAB/PE sob n 

18663, as testemunhas de leitura e comigo LUIZ CARLOS ARAUJO 

SOUZA, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 2.130, que o lavrei. ~~- -

AUTORIDADE 

INDICIADO · (A) . . . . . . . . . . . . . . . . .•.. 
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 MM. Juiz César Arthur Cavalcante Carvalho,

 , vem, respeitosamente, perante V. Exa., por seu advogado ao final subscritoRICARDO ESSINGER
(procuração anexa), nos autos do processo em epígrafe, no bojo do qual é investigado e pelo qual se
encontra custodiado neste momento na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília,
requerer pleno e integral acesso imediato aos autos (processo n. 08000764-39.2019.4.05.8300, bem como
aos demais procedimentos correlatos, todos vinculados à denominada Operação Fantoche, a fim de
possibilitar o pleno exercício do seu direito de defesa.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2019.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 19/02/2019 10:03, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
acerca de Decisão registrado em 19/02/2019 09:43 nos autos judiciais eletrônicos especificados na
epígrafe.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021909455848800000009918747

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 19/02/2019 10:03 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 19/02/2019 10:00, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
acerca de Decisão registrado em 19/02/2019 09:43 nos autos judiciais eletrônicos especificados na
epígrafe.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021909471445300000009918770

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 19/02/2019 10:00 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
PERNAMBUCO.

 

 

 

 

 

 

 

Representação Criminal nº 0800764-39.2019.4.05.8300

 

LINA ROSAGOMES VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos da representação
criminal numerado em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V. Ex.ª, por intermédio de seus advogados
ao final assinados, requerer a juntada do instrumento procuratório em anexo, bem como o acesso ao
inteiro teor dos autos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 e do art. 7º, XIV, da Lei 8.906/94.

Pede deferimento.

Recife, 19 de fevereiro de 2019.

ADEMAR RIGUEIRA NETO

OAB/PE 11.308

FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO

OAB/PE 18.663
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -46/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 DR-SESI/PE (CNPJ nº 03.910.210/0001-05), sito à Rua Frei Cassimiro, 88, Santo Amaro, Recife/PE
, e sendo aí proceda  de documentos indicativos de associação entre osà BUSCA E APREENSÃO
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos
indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros
documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como
qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem
como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone
contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e
ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como
produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão
proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu oart. 240, § 1º,
pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

   CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outro
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -47/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando comoCARVALHO,

Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de
Pernambuco, na forma da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 DR-SESI/PE (CNPJ nº 03.910.210/0001-05), sito à Rua Marquês de Recife, 154, Edf. Limoeiro
 , e sendo aí proceda  de documentos indicativosSanto Antônio, Recife/PE à BUSCA E APREENSÃO

de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais
congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências
bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores
públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes
investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do
tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD
CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido
adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial
e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  doart. 240, § 1º,
CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diplomaart. 243
legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

   CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco

1/1

19021909471445300000009918770

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
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EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
PERNAMBUCO.

 

 

 

 

 

 

 

Representação Criminal nº 0800764-39.2019.4.05.8300

 

LUIZ OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos da representação
criminal numerada em epígrafe, vem, respeitosamente, perante V. Ex.ª, por intermédio de seus advogados
ao final assinados, requerer a juntada do instrumento procuratório em anexo, bem como o acesso ao
inteiro teor dos autos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.

Pede deferimento.

Recife, 19 de fevereiro de 2019.

ADEMAR RIGUEIRA NETO

OAB/PE 11.308

FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO

OAB/PE 18.663
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ANDRÉ LUIZ CAÚLA

OAB/PE 17.733

AMANDA DE BRITO FONSECA

OAB/PE 33.974
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

CERTIDÃO

 Certifico que, nesta data, juntei aos presentes autos os comprovantes de cumprimento das determinações
constantes na r. decisão retro, junto ao BACENJUD, RENAJUD e CNIB.
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

CERTIDÃO

 Certifico que, nesta data, estando este sistema com problemas para lançar os Ofícios e Mandado de Busca
e Apreensão que foram determinados em decisão retro, foram feitos os referidos expedientes em word e
assinados manualmente pelo Juiz, os quais junto a seguir.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:37, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:01.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609092983400000009904081

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:37 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:37:03
Identificador: 4058300.9889152



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:36, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:01.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609124662500000009904083

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:36 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:36:16
Identificador: 4058300.9889141



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:34, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:02.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609310171900000009904102

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:34 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:34:26
Identificador: 4058300.9889127



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:27, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:06.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611095625000000009904167

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:27 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:27:19
Identificador: 4058300.9889082



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:10, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:11.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021613031648100000009904247

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:10 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:10:13
Identificador: 4058300.9888862



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:09, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:11.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021612520102500000009904238

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:09 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:09:53
Identificador: 4058300.9888859



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:09, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:10.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021612232517700000009904217

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:09 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:09:06
Identificador: 4058300.9888858



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:08, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:10.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021612195315900000009904214

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:08 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:08:39
Identificador: 4058300.9888850



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:08, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:10.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021612172186000000009904213

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:08 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:08:20
Identificador: 4058300.9888845



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:07, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:10.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021612162078900000009904211

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:07 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:07:59
Identificador: 4058300.9888840



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:07, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:09.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611501991200000009904190

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:07 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:07:15
Identificador: 4058300.9888829



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:06, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:09.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611525351400000009904195

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:06 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:06:57
Identificador: 4058300.9888826



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:06, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:09.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611471774000000009904188

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:06 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:06:51
Identificador: 4058300.9888824



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:06, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:08.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611391698100000009904187

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:06 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:06:22
Identificador: 4058300.9888819



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:05, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:08.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611330547200000009904180

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:05 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:05:23
Identificador: 4058300.9888802



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:05, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:08.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611285893900000009904178

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:05 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:05:02
Identificador: 4058300.9888800



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:04, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:08.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611211579900000009904177

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:04 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:04:59
Identificador: 4058300.9888798



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:04, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:07.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611184426300000009904174

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:04 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:04:42
Identificador: 4058300.9888793



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:04, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:07.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611161299300000009904173

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:04 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:04:17
Identificador: 4058300.9888787



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:03, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:06.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611114249600000009904168

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:03 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:03:44
Identificador: 4058300.9888777



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:03, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:06.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021611141149200000009904171

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:03 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:03:26
Identificador: 4058300.9888767



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:03, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:05.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021610401231600000009904146

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:03 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:03:03
Identificador: 4058300.9888755



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:02, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:05.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021610181598000000009904139

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:02 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:02:59
Identificador: 4058300.9888752



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:02, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:05.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021610140943900000009904130

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:02 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:02:30
Identificador: 4058300.9888734



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:02, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:04.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021610115469800000009904127

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:02 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:02:27
Identificador: 4058300.9888733



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:02, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:04.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021610064443300000009904126

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:02 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:02:07
Identificador: 4058300.9888723



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:01, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:04.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021610035123400000009904123

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:01 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:01:49
Identificador: 4058300.9888714



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:01, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:04.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021610012780700000009904122

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:01 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:01:43
Identificador: 4058300.9888711



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:01, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:03.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609450678100000009904112

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:01 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:01:14
Identificador: 4058300.9888702



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:01, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:03.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609501119600000009904117

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:01 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:01:10
Identificador: 4058300.9888699



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:00, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:02.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609335559800000009904104

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:00 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:00:52
Identificador: 4058300.9888689



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:00, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:03.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609374229600000009904107

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:00 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:00:49
Identificador: 4058300.9888688



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:00, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:02.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609162369000000009904085

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:00 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:00:19
Identificador: 4058300.9888682



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:00, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:01.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609064351000000009904080

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:00 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:00:04
Identificador: 4058300.9888676



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 12:00, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:00.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021609014416500000009904079

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 12:00 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 12:00:00
Identificador: 4058300.9888674



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 11:58, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:00.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021608544276300000009904076

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 11:58 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 11:58:25
Identificador: 4058300.9888637



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 11:57, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:11.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021613111365300000009904252

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 11:57 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 11:57:17
Identificador: 4058300.9888613



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 11:56, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:12.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021613142485100000009904253

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 11:56 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 11:56:12
Identificador: 4058300.9888593



 
  O f í c i o  n º  0 4 9 3 / 2 0 1 9  -    S R / P F / P E
   R e c i f e / P E ,  1 8  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 1 9 .

A  S u a  S e n h o r i a  E x c e l ê n c i a  o  S e n h o r
J u i z  F e d e r a l  d a  4 ª  V a r a  F e d e r a l
S e ç ã o  J u d i c i á r i a  e m  P e r n a m b u c o
R e c i f e  -  P E

A s s u n t o :  R e t i f i c a ç ã o  d e  p e d i d o
Referência:  Processo 0800764-39.2019.4.05.8300.

S e n h o r  J u i z  F e d e r a l ,

       Ao tempo em que o cumprimento, sirvo-me do presente para requerer a Vossa Excelência, pelos
mesmos termos e fundamentos anteriormente apresentados, que seja incluído o endereço de busca
domiciliar para o investigado HELDER FERRER LEMOS, situado na Rua dos Navegantes, 169, Apto,
401, Edifício Guadalajara, Recife/PE , pelas informações complementares que passo a apresentar.

      O investigado tinha sido identificado como residente nesse endereço ora solicitado, no entanto, no
decorrer da investigação, foi identificado outro endereço residencial para o mesmo, situado na Rua Nestor
Silva, 70, Apto 704, Casa Forte, Recife/PE, tendo sido, inclusive, solicitada a retificação por esse motivo
( D O C  I D  4 0 5 8 3 0 0 . 9 8 7 4 2 7 6 ) .

      Ocorre que, na sexta-feira (18/02/2019), a equipe de investigação constatou in loco que HELDER
mantem alternadamente os dois endereços como de residência, sendo que o endereço situado na Rua dos
Navegantes, cuja inclusão é requerida nesse momento, vem sendo o que ele se encontra com mais
f r e q u ê n c i a  n o s  ú l t i m o s  d i a s .

       Dessa forma, requeremos a inclusão para o investigado HELDER FERRER LEMOS do endereço
situado na Rua dos Navegantes, 169, Apto, 401, Edifício Guadalajara, Recife/PE mantendo também, para
cumprimento da busca domiciliar, o endereço situado na Rua Nestor Silva, 70, Apto 704, Casa Forte,
R e c i f e / P E .

R e s p e i t o s a m e n t e ,

H E L O I S A  A L V E S  A L B U Q U E R Q U E  F A V E R I
D e l e g a d a  d e  P o l í c i a  F e d e r a l
Classe Especial - Matrícula nº 15.322

1/1

19021811342465900000009908777

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
HELOISA ALVES DE ALBUQUERQUE FAVERI - Procurador
Data e hora da assinatura: 18/02/2019 11:37:54
Identificador: 4058300.9888375
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 11:16, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:12.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021613180800300000009904254

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 11:16 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 11:16:30
Identificador: 4058300.9887921



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 11:16, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:13.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021613240587100000009904255

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 11:16 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 11:16:04
Identificador: 4058300.9887918



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 11:15, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:13.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021613582213500000009904263

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 11:15 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 11:15:43
Identificador: 4058300.9887910



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 11:15, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:13.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021614035852700000009904264

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 11:15 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 11:15:28
Identificador: 4058300.9887905



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 10:58, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:14.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021614110120900000009904265

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 10:58 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 10:58:52
Identificador: 4058300.9887592



 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

Polo ativo
POLÍCIA FEDERAL DE

PERNAMBUCO
REPRESENTANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL

REPRESENTANTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 18/02/2019 10:56, o(a) POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO foi intimado(a)
do expediente registrado em 16/02/2019 17:00.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19021608501406200000009904075

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 18/02/2019 10:56 - Seção Judiciária de Pernambuco.

1/1

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 18/02/2019 10:56:19
Identificador: 4058300.9887554



 
PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -44/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF n.º 092.374.886-53), sito à OLAVO MACHADO JUNIOR RUA RAIMUNDO LOPES
 , e sendo aí proceda FIGUEIREDO, 225, SÃO BENTO - BELO HORIZONTE/MG à BUSCA E

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos,APREENSÃO
procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos,
comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de
pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a
um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir
crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à
investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de
armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo,
lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em
atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando
presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-seart. 240, § 1º,
ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -43/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF n.º 023.890.304-40), sito à MARIANA FREITAS LINS PIMENTEL AV. DEZESSETE DE
 , eAGOSTO, 1176, CASA 10, COND. JARDIM CARIOCA, POÇO DA PANELA, RECIFE/PE

sendo aí proceda  de documentos indicativos de associação entre osà BUSCA E APREENSÃO
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos
indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros
documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como
qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem
como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone
contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e
ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como
produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão
proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu oart. 240, § 1º,
pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -42/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 203.296.361-20), sito à SÉRGIO MARCOLINO LONGEN RUA JINTOKU MINEI, 179,
 , e sendo aí proceda APTO 702, ROYAL PARK, CAMPO GRANDE/MS à BUSCA E APREENSÃO

de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações,
bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes
de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -41/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 039.338.254-07), sito à CARLOS ALBERTO PEREIRA DA NÓBREGA FILHO RUA
 , e sendo aí proceda PADRE MARQUES TEIXEIRA, 121, APT 201, BOA VIAGEM, RECIFE/PE à

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas,BUSCA E APREENSÃO
documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de
corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos
comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que
relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos
que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos
importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem;
mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte,
veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito
do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida  por este
Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca eart. 240, § 1º,
apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -40/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 301.308.594-00), sito à HELDER FERRER LEMOS RUA NESTOR SILVA, 70 - AP-704-
 , e sendo aí proceda  de documentosCASA FORTE - RECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou
demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou
transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens
financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos
indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos;
aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD
EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens
que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da
Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do 

 do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  doart. 240, § 1º, art. 243
referenciado diploma legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -39/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 052.243.144-53), sito à JORGE TAVARES PIMENTEL RUA JOSÉ ALBINO PIMENTEL,
 , e sendo aí proceda  de documentosNº 07 - CENTRO - GOIANA/PE à BUSCA E APREENSÃO

indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou
demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou
transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens
financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos
indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos;
aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD
EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens
que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da
Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do 

 do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  doart. 240, § 1º, art. 243
referenciado diploma legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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19021613142485100000009904253
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -38/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 013.599.046-70), sito à DEIVISON OLIVEIRA VITAL RUA DIAMANTE, Nº25 -
 , e sendo aí proceda CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, NOVA LIMA/MG à BUSCA E APREENSÃO

de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações,
bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes
de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -37/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 494.6954.701-10), sito à JORGE LUIZ DA SILVA COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS
 , e sendo aí proceda CLARAS, CHÁCARA 23-A, LOTE 7-A GUARÁ PARK - BRASÍLIA/DF à

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas,BUSCA E APREENSÃO
documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de
corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos
comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que
relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos
que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos
importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem;
mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte,
veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito
do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida  por este
Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca eart. 240, § 1º,
apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -36/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 021.346.124-28), sito à ROMERO NEVES SILVEIRA SOUZA FILHO RUA CAIO
 , ePEREIRA, 75, EDF. ABELARDO CARNEIRO LEÃO, APTO 201, ROSARINHO, RECIFE/PE

sendo aí proceda  de documentos indicativos de associação entre osà BUSCA E APREENSÃO
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos
indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros
documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como
qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem
como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone
contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e
ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como
produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão
proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu oart. 240, § 1º,
pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -35/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física LUIZ

 (CPF nº 000.456.244-53), sito à GERALDO VIEIRA DA SILVA RUA DOS SAPOTIS, 307 - AP-
 , e sendo aí proceda 102S (TORRE 2) - PAIVA - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE à BUSCA E

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos,APREENSÃO
procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos,
comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de
pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a
um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir
crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à
investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de
armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo,
lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em
atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando
presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-seart. 240, § 1º,
ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -34/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 008.062.814-13), sito à JORGE TAVARES PIMENTEL JÚNIOR RUA ADELINO
 , e sendo aíFRUTUOSO, 199. APTO 2201, EDF. PARQUE PRINCE, CORDEIRO, RECIFE/PE

proceda  de documentos indicativos de associação entre os investigadosà BUSCA E APREENSÃO
(agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos
de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos
comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que
relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos
que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos
importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem;
mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte,
veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito
do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida  por este
Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca eart. 240, § 1º,
apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -33/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 000.475.704-15), sito à RICARDO ESSINGER RUA BUENOS AIRES, 211, APTO 1101,
 , e sendo aí proceda  de documentosESPINHEIRO, RECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou
demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou
transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens
financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos
indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos;
aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD
EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens
que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da
Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do 

 do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  doart. 240, § 1º, art. 243
referenciado diploma legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -32/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 041.813.874-53), sito à FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA AV. GETÚLIO
 , e sendo aí proceda VARGAS, 842, PRATA, CAMPINA GRANDE/PB à BUSCA E APREENSÃO

de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações,
bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes
de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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19021612162078900000009904211
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -31/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física JOSÉ

 (CPF nº 038.849.024-15), sito à CARLOS LYRA DE ANDRADE LOTEAMENTO SANTA'ANA, 20,
 , e sendo aí proceda  de documentosQD. E, SERRARIA, MACEIÓ/AL à BUSCA E APREENSÃO

indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou
demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou
transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens
financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos
indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos;
aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD
EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens
que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da
Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do 

 do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  doart. 240, § 1º, art. 243
referenciado diploma legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -30/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 134.020.566-15), sito à ROBSON BRAGA DE ANDRADE ALAMEDA DO MORRO, 85,
 , e sendo aí proceda TORRE 1, APTO 2200, VILA DA SERRA, NOVA LIMA/MG à BUSCA E

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos,APREENSÃO
procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos,
comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de
pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a
um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir
crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à
investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de
armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo,
lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em
atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando
presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-seart. 240, § 1º,
ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -29/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 134.020.566-15), sito à ROBSON BRAGA DE ANDRADE AV. HORÁCIO LAFER, 500.
 , e sendo aí proceda  deAPTO 501, ITAIM BIBI, SÃO PAULO/SP à BUSCA E APREENSÃO

documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes,
rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de
depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -28/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física 

 (CPF nº 585.153.054-53), sito à HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA AV. DEZESSETE DE
 , eAGOSTO, 1176, CASA 10, COND. JARDIM CARIOCA, POÇO DA PANELA, RECIFE/PE

sendo aí proceda  de documentos indicativos de associação entre osà BUSCA E APREENSÃO
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos
indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros
documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como
qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem
como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone
contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e
ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como
produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão
proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu oart. 240, § 1º,
pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

  a apreensão de documentos, como petições ou minutas de peças jurídicas ou de materialFICA vedada
eventualmente protegido por sua condição de advogado. Não estando protegidos, por sua vez,
documentos estranhos ao seu trabalho de advogado, como relativos ao seu patrimônio e eventual
envolvimento em crimes de peculato-desvio ou fraudes em licitação ou associação criminosa ou lavagem
de dinheiro investigados no caso em tela.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -27/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física LUIZ
ANTÔNIO GOMES VIEIRA DA SILVA (CPF nº 830.412.734-20), sito à ESTRADA DE ALDEIA,
KM 12, Nº 12.000, CLUBE CAMPESTRE 7 CASUARINAS, 55, ÁREA MANGA,

 , e sendo aí proceda  de documentos indicativos deCAMARAGIBE/PE à BUSCA E APREENSÃO
associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais
congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências
bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores
públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes
investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do
tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD
CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido
adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial
e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  doart. 240, § 1º,
CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diplomaart. 243
legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -26/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física LINA

 (CPF nº 880.205.924-15), sito à ROSA GOMES VIEIRA DA SILVA PRAÇA FLEMING, 35/ APTO
 , e sendo aí proceda  de documentos1401, JAQUEIRA, RECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou
demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou
transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens
financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos
indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos;
aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD
EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens
que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da
Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do 

 do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  doart. 240, § 1º, art. 243
referenciado diploma legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -25/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física JÚLIO

 (CPF nº 864.799.034-04), sito à RICARDO RODRIGUES NEVES RUA DR. VILAS BOAS, 543,
 , e sendo aí proceda  de documentos indicativos deAREIAS, RECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais
congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências
bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores
públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes
investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do
tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD
CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido
adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial
e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  doart. 240, § 1º,
CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diplomaart. 243
legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -24/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Física LUIZ

 (CPF nº 864.226.004-10), sito à OTÁVIO GOMES VIEIRA DA SILVA RUA VISCONDE DE
 , e sendo aí proceda OURO PRETO, 51/APTO 1301, CASA FORTE, RECIFE/PE à BUSCA E

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos,APREENSÃO
procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos,
comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de
pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a
um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir
crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à
investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de
armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo,
lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em
atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando
presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-seart. 240, § 1º,
ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -23/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 03.773.700/0001-07), sito à SENAI/ MG AVENIDA DO CONTORNO, 4456,
 , e sendo aí proceda  deFUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE/MG à BUSCA E APREENSÃO

documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes,
rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de
depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -22/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica PCO

 (CNPJ nº 30.061.742/0001-98),CONSULTORIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
sito à ESTRADA DAS UBAIAS, 20, SALA 1603, CAIXA POSTAL 19, CASA AMARELA,

 , e sendo aí proceda  de documentos indicativos de associaçãoRECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO
entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres),
documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias,
entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos,
como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados,
bem como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo
smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU)
e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos
como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da
Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP,art. 240, § 1º,
deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -21/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 26.508.232/0001-49), sitoBLACK TIE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL
à ESTRADA DAS UBAIAS, 20, SALA 1603, CAIXA POSTAL 25, CASA AMARELA, RECIFE/PE
, e sendo aí proceda  de documentos indicativos de associação entre osà BUSCA E APREENSÃO
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos
indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros
documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como
qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem
como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone
contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e
ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como
produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão
proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu oart. 240, § 1º,
pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -20/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 13

 (CNPJ nº 27.167.846/0001-77), sito à GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
 ,ESTRADA DAS UBAIAS, 20, SALA 1603, CAIXA POSTAL 26, CASA AMARELA, RECIFE/PE

e sendo aí proceda  de documentos indicativos de associação entre osà BUSCA E APREENSÃO
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos
indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros
documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como
qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem
como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone
contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e
ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como
produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão
proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu oart. 240, § 1º,
pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -19/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJINSTITUTO DE PRODUÇÃO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL BRASILEIRO - IPCB
nº 03.405.617/0001-85), sito no SETOR COMERCIAL NORTE, QD 01, BLOCO E, SALA 1009,

 , e sendo aí proceda  deEDF. CENTRAL PARK, BRASÍLIA/DF à BUSCA E APREENSÃO
documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes,
rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de
depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -18/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 . (CNPJ nº 03.970.827/0001-18), sito à ALTO IMPACTO ENTRETENIMENTO LTDA AV. DR.
CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 4351, LOJA 12C, CX POSTAL 165, JANGA, PAULISTA /PE
, e sendo aí proceda  de documentos indicativos de associação entre osà BUSCA E APREENSÃO
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos
indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros
documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como
qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem
como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone
contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e
ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como
produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão
proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu oart. 240, § 1º,
pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -17/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 70.238.266/0001-52), sito à FM5.6 LTDA. ESTRADA REAL DO POÇO, 163, POÇO DA
 , e sendo aí proceda  de documentos indicativos dePANELA, RECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais
congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências
bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores
públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes
investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do
tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD
CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido
adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial
e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  doart. 240, § 1º,
CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diplomaart. 243
legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -16/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 36.750.859/0001-65), sito no GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA. SETOR COMERCIAL
 , e sendoNORTE, QUADRA 01, BLOCO E SALA 1009 - ED. CENTRAL PARK - BRASÍLIA/DF

aí proceda  de documentos indicativos de associação entre os investigadosà BUSCA E APREENSÃO
(agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos
de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos
comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que
relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos
que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos
importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem;
mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte,
veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito
do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida  por este
Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca eart. 240, § 1º,
apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -15/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica L3

 (CNPJ nº 26.306.542/0001-80), sito à PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. ESTRADA DAS
 , e sendo aíUBAIAS, 20, SALA 1603, CAIXA POSTAL 27, CASA AMARELA, RECIFE/PE

proceda  de documentos indicativos de associação entre os investigadosà BUSCA E APREENSÃO
(agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos
de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos
comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que
relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos
que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos
importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem;
mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte,
veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito
do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida  por este
Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca eart. 240, § 1º,
apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -14/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 25.080.352/0001-25), sito à SOMAR INTERMEDIAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.
 ,ESTRADA DAS UBAIAS, 20, SALA 1603, CAIXA POSTAL 04, CASA AMARELA, RECIFE/PE

e sendo aí proceda  de documentos indicativos de associação entre osà BUSCA E APREENSÃO
investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos
indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros
documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como
qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem
como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone
contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem
comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e
ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como
produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão
proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu oart. 240, § 1º,
pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -13/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nºIDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO
12.924.119/0001-30), sito à  , e sendo aí proceda RUA MARÍLIA, 297, JD. SÃO PAULO, RECIFE/PE

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas,à BUSCA E APREENSÃO
documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de
corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos
comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que
relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos
que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos
importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem;
mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte,
veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito
do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida  por este
Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca eart. 240, § 1º,
apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -12/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 15.417.088/0001-19), sito à IDEA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO RUA
 , e sendo aí proceda  deDR. VILAS BOAS, 533, AREIAS, RECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes,
rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de
depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -11/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 04.149.422/0001-84), sito à ATELIÊ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS RUA MONSENHOR
 , e sendo aí proceda SILVA, 293, SALAS 05 E 06, MADALENA, RECIFE/PE à BUSCA E

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos,APREENSÃO
procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos,
comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de
pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a
um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir
crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à
investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de
armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo,
lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em
atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando
presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-seart. 240, § 1º,
ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -10/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 08.469.619/0001-51), sito à INSTITUTO ORIGAMI RUA JOÃO CAUÁS, 51, SALA 504,
 , e sendo aí proceda  de documentosPOÇO DA PANELA, RECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou
demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou
transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens
financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos
indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos;
aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD
EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens
que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da
Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do 

 do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  doart. 240, § 1º, art. 243
referenciado diploma legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -09/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 10.841.500/0001-00), sito à ALIANÇA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA. AV. ROSA
 , e sendo aí proceda  deE SILVA, 315, AFLITOS, RECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes,
rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de
depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -08/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa
Jurídica/Física  (CPF nºESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE J. PIMENTEL E FILHOS
052.243.144-53), sito à  , e sendo aíTRAVESSA CONCEIÇÃO , Nº69 CENTRO - GOIANA-PE
proceda  de documentos indicativos de associação entre os investigadosà BUSCA E APREENSÃO
(agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos
de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos
comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que
relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos
que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos
importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem;
mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte,
veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito
do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida  por este
Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca eart. 240, § 1º,
apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -07/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 03.826.353/0001-33), sito à CRUZ DE OLIVEIRA ADVOGADOS RUA JOÃO CAUÁS,
 , e sendo aí proceda 51, SALA 506 A 509, POÇO DA PANELA, RECIFE/PE à BUSCA E

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos,APREENSÃO
procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos,
comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de
pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a
um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir
crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à
investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de
armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo,
lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em
atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando
presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-seart. 240, § 1º,
ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 que nesse ATENTAR, os agentes encarregados do cumprimento desse mandado, escritório de
 não poderão recolher documentos que, de forma evidente, possam perceber tratarem deadvocacia

clientes do escritório não relacionados às práticas delitivas que se visam a descortinar.

CONSIGNO a exigência do artigo 7º, §6º, da Lei n.º 8.906/1994, ou seja, a presença de
representante da OAB nesta busca.

 , assim,  a apreensão de documentos, como petições ou minutas de peças jurídicas ou deFICA vedada
material eventualmente protegido por sua condição de advogado. Não estando protegidos, por sua vez,
documentos estranhos ao seu trabalho de advogado, como relativos ao seu patrimônio e eventual
envolvimento em crimes de peculato-desvio ou fraudes em licitação ou associação criminosa ou lavagem
de dinheiro investigados no caso em tela.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE
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 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -06/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 03.773.834/0001-28), sito à DR-SESI/MG AV. DO CONTORNO 4456 - BAIRRO
 , e sendo aí proceda  deFUNCIONÁRIOS - BELO HORIZONTE/MG à BUSCA E APREENSÃO

documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes,
rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de
depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de
vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor),
documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes
autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação;
valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento
(pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões
e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à
solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os
pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido noart. 240, § 1º,

 do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -05/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 , sito à DR-SESI/PB (CNPJ nº 03.775.655/0001-20) RUA MANOEL GONÇALVES GUIMARÃES,
 , e sendo aí proceda 195, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB à BUSCA E

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos,APREENSÃO
procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos,
comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de
pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a
um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir
crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à
investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de
armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo,
lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em
atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando
presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-seart. 240, § 1º,
ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -04/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 , sito à DR-SESI/MS (CNPJ nº 03.769.599/0001-10) AV. AFONSO PENA, 1206 - EDIFÍCIO CASA
 , e sendo aí proceda DA INDÚSTRIA - AMAMBAÍ - CAMPO GRANDE/MS à BUSCA E

 de documentos indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos,APREENSÃO
procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos,
comprovantes de depósito ou transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de
pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a
um valor), documentos indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir
crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à
investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de
armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo,
lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em
atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando
presentes os pressupostos do  do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-seart. 240, § 1º,
ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco

1/1

19021609064351000000009904080

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO - Magistrado
Data e hora da assinatura: 16/02/2019 17:01:14
Identificador: 4058300.9883680
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


 
PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -03/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 sito à  (CNPJ nº 03.798.336/0001-30),DR-SESI/AL AV. FERNANDES LIMA, 385, FAROL -
 , e sendo aí proceda  de documentos indicativos deMACEIÓ / AL à BUSCA E APREENSÃO

associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais
congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências
bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores
públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes
investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do
tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD
CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido
adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial
e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  doart. 240, § 1º,
CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diplomaart. 243
legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco

1/1

19021609014416500000009904079

Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Assinado eletronicamente por: 
CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO - Magistrado
Data e hora da assinatura: 16/02/2019 17:00:49
Identificador: 4058300.9883679
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


 
PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -02/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 03.910.210/0001-05), sito à DR-SESI/PE AV. CRUZ CABUGÁ, 767, SANTO AMARO,
 , e sendo aí proceda  de documentos indicativos de associaçãoRECIFE/PE à BUSCA E APREENSÃO

entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou demais congêneres),
documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou transferências bancárias,
entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a servidores públicos,
como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos indicativos dos crimes investigados,
bem como documentos que possam constituir crimes autônomos; aparelhos telefônicos do tipo
smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO, notebook, HD CPU)
e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens que possam ter sido adquiridos
como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da Autoridade Policial e da
Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do  do CPP,art. 240, § 1º,
deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  do referenciado diploma legal.art. 243

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e outroREPRESENTANTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

  MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

MBA nº 0800764-39.2019.4.05.8300 -01/2019

 

O Excelentíssimo Senhor Doutor CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE
 Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como SubstitutoCARVALHO,

Regimental da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na forma
da lei, etc.

 ao Delegado do Departamento de Polícia Federal deste Estado, ou quem suas vezes fizer, emMANDA
cumprimento ao presente Mandado, indo por mim assinado, se dirija ao endereço da pessoa Jurídica 

 (CNPJ nº 33.641.358/0001-52), sito à DN-SESI SBN QD 01, BL C - EDIFÍCIO ROBERTO
 , e sendo aí proceda  de documentosSIMONEN - BRASÍLIA/DF à BUSCA E APREENSÃO

indicativos de associação entre os investigados (agendas, documentos, procurações, bilhetes, rascunhos ou
demais congêneres), documentos indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou
transferências bancárias, entre outros documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens
financeiras a servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um valor), documentos
indicativos dos crimes investigados, bem como documentos que possam constituir crimes autônomos;
aparelhos telefônicos do tipo smartphone contendo arquivos importantes à investigação; valores acima de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem comprovação de origem; mídias de armazenamento (pen drive, HD
EXTERNO, notebook, HD CPU) e ainda, obras de arte, veículos de luxo, lanchas, aviões e outros bens
que possam ter sido adquiridos como produto ou proveito do crime, tudo em atendimento à solicitação da
Autoridade Policial e da Decisão proferida por este Juízo que, verificando presentes os pressupostos do 

 do CPP, deferiu o pedido de busca e apreensão, atentando-se ao contido no  doart. 240, § 1º, art. 243
referenciado diploma legal.

 a Autoridade policial, a proceder à abertura (arrombamento) de cofres eventualmenteAUTORIZO
existentes nas residências dos representados, caso o investigado se recuse a abri-los.

 a quebra do sigilo dos dados digitais contidos nos materiais apreendidos em razão dasAUTORIZO
buscas, possibilitando a realização da perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário,
durante a diligência, possam ser acessados e eventualmente resgatados os dados armazenados em
eventuais computadores ou dispositivos digitais que forem encontrados durante as buscas.

 com estrita observância das cautelas legais e reservas constitucionais.CUMPRA-SE

 na Secretaria da 4ª Vara Federal, sita à Avenida Recife, 6250, 4º andar, bairro   DADO E PASSADO
de     Jiquiá,      Recife/PE,  na data da assinatura digital.  Eu, Almir José C. Santos, Técnico Judiciário,
digitei e conferi.

  CESAR ARTHUR CAVALCANTI DE CARVALHO

Juiz Federal Titular da 13ª Vara Criminal, atuando como Substituto Regimental da 4ª Vara Criminal da
Seção Judiciária de Pernambuco
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 
4º VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO 
PROCESSO:  -  0800764-39.2019.4.05.8300 PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL

Polo ativo
MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL
REQUERENTE

POLÍCIA FEDERAL DE
PERNAMBUCO

REQUERENTE

Polo passivo
Sem registros

Outros participantes
Sem registros

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em 04/02/2019 13:49, o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL foi intimado(a) acerca
de Despacho registrado em 04/02/2019 10:55 nos autos judiciais eletrônicos especificados na epígrafe.

1 - Esta Certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida através do Sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe. 

2 - A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada no endereço 
 , através do código de autenticaçãohttps://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

nº  . 19020410555700700000009792957

3 - Esta Certidão foi emitida gratuitamente em 04/02/2019 13:49 - Seção Judiciária de Pernambuco.
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Processo: 0800764-39.2019.4.05.8300
Data e hora da inclusão: 04/02/2019 13:49:45
Identificador: 4058300.9774491



 
PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL

 POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO e outroREQUERENTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

DESPACHO

Intime-se, via sistema PJe, o Ministério Público Federal a, no prazo de 05 dias, manifestar-se a respeito da
representação formulada pela autoridade policial nos arquivos de identificadores nº 4058300.9755932 e 

 . Após, colhido o parecer ministerial, retornem-me os autos conclusos para decisão.4058300.9755938

Antes, todavia, não identificando coerência entre a classificação do feito (pedido de busca e apreensão) e
o seus efetivos objetos (pedido de Prisão Temporária, bloqueios de bens, quebra de sigilo bancário/fiscal,
entre outros), determino seja retificada a classe deste processo para representação criminal.

Recife, data da assinatura digital.

AMANDA TORRES DE LUCENA DINIZ ARAUJO

Juíza Federal Titular da 4ª Vara/PE
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PROCESSO Nº: 0800764-39.2019.4.05.8300 - PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL

 POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO e outroREQUERENTE:
 (JUIZ FEDERAL TITULAR)4ª VARA FEDERAL - PE

DESPACHO

Intime-se, via sistema PJe, o Ministério Público Federal a, no prazo de 05 dias, manifestar-se a respeito da
representação formulada pela autoridade policial nos arquivos de identificadores nº 4058300.9755932 e 

 . Após, colhido o parecer ministerial, retornem-me os autos conclusos para decisão.4058300.9755938

Antes, todavia, não identificando coerência entre a classificação do feito (pedido de busca e apreensão) e
o seus efetivos objetos (pedido de Prisão Temporária, bloqueios de bens, quebra de sigilo bancário/fiscal,
entre outros), determino seja retificada a classe deste processo para representação criminal.

Recife, data da assinatura digital.

AMANDA TORRES DE LUCENA DINIZ ARAUJO

Juíza Federal Titular da 4ª Vara/PE
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

PROCESSO Nº:  0800764-39.2019.4.05.8300
CLASSE:  PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
REQUERENTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERENTE:  POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO

Certidão de Redistribuição

 Prevenção. Tipo da Redistribuição:
 Prevenção. Motivo de Redistribuição:

 4ª VARA FEDERAL Concorreu(ram):
 - Impedido(s):

 4ª VARA FEDERAL. Redistribuído para:
 0004046-94.2014.4.05.8300.Processo Relacionado:
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 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
 13ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

PROCESSO Nº:  0800764-39.2019.4.05.8300
CLASSE:  PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
REQUERENTE:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERENTE:  POLÍCIA FEDERAL DE PERNAMBUCO

Certidão de Distribuição

 Sorteio. Tipo da Distribuição:
 13ª VARA FEDERAL, 4ª VARA FEDERAL, 36ª VARA FEDERAL. Concorreu(ram):

 - Impedido(s):
 13ª VARA FEDERAL. Distribuído para:
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Ofício nº 237/2019 - IPL 111/2014 - SR/DPF/PE

24 de janeiro de 2019.

A Excelentíssima Senhora

AMANDA TORRES DE LUCENA DINIZ ARAÚJO

Juíza Federal competente por prevenção

Seção Judiciária de Recife/PE

Assunto: representação por medidas cautelares

Referência: IPL nº 111/2014-SR/DPF/PE

                        Excelentíssima Senhora Juíza,

                        Segue em anexo representação por medidas cautelares atrelada à investigação objeto do
IPL nº 111/2014-SR/DPF/PE, que fora distribuído a esse MM. Juízo Federal Criminal sob o número
0004046-94.2014.4.05.8300.

                        Sendo assim, requer-se a autuação da presente em autos apartados, a sua distribuição por
prevenção a esse Juízo, bem como a decretação do sigilo dos autos, sob pena de frustrar eventuais
medidas a serem adotadas no âmbito da referida investigação.

                        Respeitosamente,

HELOÍSA ALVES DE ALBUQUERQUE FAVERI

Delegada de Polícia Federal

Classe Especial - Matrícula nº 15.322
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