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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

PROMOTORIA DE Jl'STIÇA DE Fl'NDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL -PJFEJS 
GRl 1P0 DE ATl'AÇ,\0 ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO 

PORTARIA Nº ::1 /2017 

0 MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

- MPDFT, por dos Promotores de Justiça lotados na 2ª Promotoria de 

Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social - PJFEIS e no Grupo 

de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), na forma 

do art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/1993, e art. 1º da 

Resolução n° 78/2007, do Conselho Superior do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios, resolve instaurar o presente PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO para documentar tratativas relativas a eventual celebração 

,, • de acordo de colaboração premiada entre o MPDFT e as seguintes pessoas 

''físicas, denunciadas nos autos da ação penal 2010.07.034477-4, em 

trâmite perante a 1 a Vara Criminal de Taguatinga: Marlucy de Sena 

Guimarães de Oliveira, brasileira, casada, advogada, filha de Domingos 

Pereira e Dalva de Sena Guimarães e Maria das Mercês Pereira de 

Souza, brasileira, . .solteira, filha de José B.envindo de Sousa e de Luiza 

Pereira de Sousa. 
·, ;-~ 

Ao Setor de Apoio e Controle de Feitos para: 

1) Autuar o presente procedimento e registrar no SISPRO; 

2) Não efetuar anotações na capa do procedimento, face ao sigilo das 

informaçõe:s; 

3) Juntar aos autos os seguintes documentos: a) termo de 

confidencialidade celebrado entre o MPDFT e os advogados que 

representam as pessoas acima nominadas; b) instrumentos de 

1 JP/ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDER,_L E TERRITÓRIOS 

procuração; c) dois anexos acerca dos fatos a serem elucidados pelos 

interessados (ANEXO I - documentos , ANEXO II - HD); d) Ata de 

Rodada de Negociações n° 01. 

Diante da natureza das informações a serem processadas 

neste feito, que versa, por ora, apenas sobre tratativas que poderão ensejar 

eventual colaboração premiada, é decreltado o sigilo deste 

procedimenlto. 

Em atenção ao termo de confidencialidade e visando 

preservar a intimidade das pessoas referidas e a evolução das tratativas, os 

nomes dos pretensos colaboradores deverão permanecer em sigilo. 

Brasília, 23 de outubro de 201.7. 

Promotora de Justiça Fabiana de As~ro 

L~ \-OJL-
Promotor de Justiça Clayton da Silva Germano 

u.ss:i,sw ,En::of:i?, 
Acljuri:c 

Âurea Regina S. de Queiroz Ramim 
"""'"!l!l qo, IU!ill' n,=- '!,lj~ft 

/rvr,i,l,· ,,, :i ;i; ··' 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRiàs"'v,: ' 
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, por meio do 

Promotor de Justiça lotado no GAECO - Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime 

Organizado Clayton da Silva Germano e da Promotora de Justiça em exercício na 2' 

Promotoria de Justiça de Tutela de Fundações Fabiana de Assis Pinheiro, e o advogado 

Leonardo Ferreira de Souza, neste ato representando os interesses de Marlucy Sena 

Guimarães Oliveira, resolvem subscrever o presente termo de confidencialidade, por 

meio do qual se comprometem a guardar sigilo sobre todas as informações, escritas e 

orais, fornecidas durante a negociação, celebração e execução de eventual acordo de 

colaboração premiada no âmbito da Ação Penal 2010.07.1.034477-4, devendo o segredo 

ser mantido até eventual levantamento do sigilo do acordo a ser firmado. 

O presente termo não constitui impedimento para que as partes continuem a 

atuar judicial e extrajudicialmente, na investigação e nos processos judiciais, de acordo 

com seus interesses, ainda que em temas contemplados nos anexos apresentados, nem 

tampouco pode ser utilizado em juízo ou fora dele para pedir adiamento ou suspensão de 

processos ou atos processuais em curso. 

Por fim. as partes também se comprometem a guardar sigilo sobre a existência 

do presente tenno e das negociações em curso. 

Brasília ~tyht&de 2017. 

Clayton da Silva Germano 
Promotor de Justiça 

Fabiana de Assis Pinhei~ 
Promotora de Justiça 

Leonard~ de Sousa 
Advogado OAB 32757 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRJME ORGANIZADO - GAECO 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, por me10 do 

Promotor de Justiça lotado no GAECO - Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime 

Organizado Clayton da Silva Germano e da Promotora de Justiça em exercício na 2' 

Promotoria de Justiça de Tutela de Fundações Fabiana de Assis Pinheiro, e o advogado 

Leonardo Ferreira de Souza, neste ato representando os interesses de Maria das 

Merces Pereira de Souza, resolvem subscrever o presente termo de confidencialidade, 

por meio do qual se comprometem a guardar sigilo sobre todas as informações, escritas e 

orais, fornecidas durante a negociação, celebração e execução de eventual acordo de 

colaboração premiada no âmbito da Ação Penal 2010.07.1.034477-4, devendo o segredo 

ser mantido até eventual levantamento do sigilo do acordo a ser firmado. 

O presente termo não constitui impedimento para que as partes continuem a 

atuar judicial e extrajudicialmente, na investigação e nos processos judiciais, de acordo 

com seus interesses, ainda que em temas contemplados nos anexos apresentados, nem 

tampouco pode ser utilizado em juízo ou fora dele para pedir adiamento ou suspensão de 

processos ou atos processuais em curso. 

Por fim. as partes também se comprometem a guardar sigilo sobre a existência 

do presente termo e das negociações em curso. 

Brasília (DF), 4 de outubro de 2017. 

<Ü0/" 
Clayton da Silva Germano 

Promotor de Justp,a [) 
1 

Fabiana de Assis Pin~ 
Promotora de Justiça 

Leonar~a de Sousa 
Advogado OAB 32757 

1 
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PROCURAÇÃO 

l-ERRL!RA 

OUTORGANTE: MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 
brasileira, casada, advogada, portadora da CIRG nº.1.265.549 SSP/DF, 
inscrita no CPF sob nº.538.642.471-87, residente e domiciliado no Colônia 
Agrícola samambaia Ch 142 Lote 8, CEP - 72.001-875 

ADVOGADO OUTORGADO: Dr. LEONARDO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, 
casado, advogado inscrito na OAB/DF sob nº.32.757, com escritório profissional situado 
na Avenida das Araucárias, Lote 1985/2005, Centro Empresarial Águas Claras Shopping, 
Sala 519, Águas Claras, Brasília - DF, CEP 71.936-250, telefone (61) 3575-0524 / 
8635-0986 / 9625-2582, endereço eletrônico: leoadvdf@gmail.com. 

PODERES: Amplos e gerais, em conjunto ou separadamente, para o foro em 
geral, em qualquer instância, juízo ou tribunal, com cláusula "Ad Judicia", 
podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo (s) 
nas contrárias, acompanhando-as até final decisão, transigir, desistir, usando dos 
recursos legais, praticando enfim, todos os demais atos judiciais, receber e dar 
quitação, levantar alvará, podendo ainda agir em nome do (s) outorgante (s) em 
repartições públicas, bem como requerer vista de Inquérito Policial em que figura 
como indiciado ou investigação preliminar, assim como ocorrência policial, 
requerendo ou defendendo os seus interesses em processos administrativos, 
fiscais ou de qualquer natureza, em especial em negociação de colaboração 
premiada junto ao Ministério Público do Distrito Federal nos autos do 
processo nº.2010.07.1.034477-4, e nos demais atos do processo futuro, 
podendo substabelecer com ou sem reserva. 

Brasília/Df, 23 de Agosto de 2017. 

MARLUCY Dk1'u~~ÃEs DE OLIVEIRA 
Outorgante 

Av. Araucárias, Lote 1835/2005, Sala 519 
Centro Empresarial Aguas Claras Shopping, Aguas Claras - DF, CEP 71.936-250 
contato@advocaciabmf.com.br / www.advocaciabmf.com.br / 61-3575-0524 
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OUTORGANTE: MARIA DAS MERCES PEREIRA DE SOUZA, brasileira, 
solteira, portadora da CIRG nº.13.010 SSP/DF, inscrita no CPF sob 
nº.796.317.891-87, residente e domiciliado na QNP 20, Conjunto C, Casa 09, P 
Sul, Brasília - DF, CEP - 72233003. 

ADVOGADO OUTORGADO: Dr. LEONARDO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, 
casado, advogado inscrito na OAB/DF sob nº.32.757, com escritório profissional situado 
na Avenida 9as Araucárias, Lote 1985/2005, Centro Empresarial Águas Claras Shopping, 
Sala 519, Aguas Claras, Brasília - DF, CEP 71.936-250, telefone (61) 3575-0524 / 
8635-0986 / 9625-2582, endereço eletrônico: leoadvdf@gmail.com. 

PODERES: Amplos e gerais, em conjunto ou separadamente, para o foro em 
geral, em qualquer instância, juízo ou tribunal, com cláusula "Ad Judicia", 
podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo (s) 
nas contrárias, acompanhando-as até final decisão, transigir, desistir, usando dos 
recursos legais, praticando enfim, todos os demais atos judiciais, receber e dar 
quitação, levantar alvará, podendo ainda agir em nome do (s) outorgante (s) em 
repartições públicas, bem como requerer vista de Inquérito Policial em que figura 
como indiciado ou investigação preliminar, assim como ocorrência policial, 
requerendo ou defendendo os seus interesses em processos administrativos, 
fiscais ou de qualquer natureza, em especial em negociação de colaboração 
premiada junto ao Ministério Público do Distrito Federal nos autos do 
processo nº 2010 07 1 034477-4, e nos demais atos do processo futuro, 
podendo substabelecer com ou sem reserva. 

Brasília/DF, 23 de Agosto de 2017. 

Yv) ~ e,.. JOJ\ yv,i~ f &... /\ (l2A-<. J..o.. 
MARIA DAS MERCES PEREIRA DE SOUZA 

Outorgante 

Av. Araucárias, Lote 1835/2005, Sala 519 
Centro Empresarial Aguas Claras Shopping, Aguas Claras - DF, CEP 71.936-250 
contato@advocaciabmf.com.br / www.advocaciabmf.com.br / 61-3575-0524 



,-i.t1;ela Ma~o Menezes de.Araújo 
Ihr,:irlo.Ródrigues da Sllva 
E_djpn Alfredo Milrtins Stnaniotto 
f:lf;ia Persiano Gaivão 
GÚstaVO de Castro Afonso 
1 f)';jgo Cardoso Sa.111p_aio 
J~õlo Pedro da Costa Barros 

SMANIOTID, CAsrRO &BARROS 
ADVOGADOS 

CÓPIA 
~um de Momes Lima 
Luciano l..op~ cançado 
Marcelo Barbosa Sampaio 
Paulo Renato Smanlono 

Lufz:a Garcia Barbosa Andrade 
Mateus Rodriguas Mendonça 

ÜXCELENT:Í:SSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA lª VARA CRIMINAL DA 

,:::IRCUNCR:rÇÂO JUDICIÂR:!A- DE TAGUATINGA-DF. 

Ji;ç,ão Penal. n. 0 2010.07.1. 034477-4 

AGUATINGA 
. cunscrição Judiciária de '. . 

TJDFT-Clf b·mento de petição -13/09/2017 18:34 
comprovante de rece l 7 07 021780819 Data e Hora, 

Número do Protocolo: 201 . . AL DE TAGUATiNGA 
1' VARA CRIMIN 

Recebido em: 
77 
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MARLUCY SENA GUIMARÃES OLIVEIRA, devidamente 

q;ualificada nos autos, vem, respeitosamente., à presença de 

Vqssa Excelência, por intermédio de seus advogados, requerer a 

:juntada do substabelecimento em anexo. 

Termos em que, pede e espera defe.rimento. 

Brasília, 12 de setembro de 2017. 

EDSON ALFREDO SMANIOT 

OAB-DF 33. 510 

CRS 502 Bloco C Entrada 53 2 º Andar Asa Sul Brasília-Dl> CEP 70.330-530 
(61) 3226-9553-www.sccb.adv.br 



A11~cla Macedo Mene.,;s de Araújo 
JJ;;uno _Rodrigues dá Silva 
·Éi!son Alfredo Martins Smaniotto 
~i;ívia Persiaf!() Galvão 
ç:\ista-vo ôe Casm, ,)fonso 
J_Jiiago·Canfoso Sampaio 
,Yí\<io Pedro·da Costa Banns 

'Substabeleço, 

SMANIOTID, CASIRO &BARROS 
ADVOGADOS 

SUBSTABELEC!MENTO 

Laura àeMoraes Llma 
Luciano Lopes Çançado 
Marcelo Barbosa Sampaio 
Paulo Renato Smaniotro 

Luiz.a Garcia Barbosa Andrade 
Matell$ Rodrigues Mendonça 

com reserva de iguais, ao advogado LEONARDO 

'li'ERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/DF sob 

o nº 32. 757, com escritório profissional situado na Avenida 

das Araucárias, Lote 1985/2005, Centro Empresarial Águas 

Claras Shopping, Sala 519, Águas Claras, Brasília DF, os 

woderes que me foram outorgados por MARLUCY DE SENA GUIMARÃES 

DE OLIVEIRA. 

Brasília, 12·de setembro de 2017. 

EDS.ON ALFREDO SMANIOTTO 

OAB-DF 33. 510 

CRS 502 Bloco C Entrada 53 2 • Andar Asa Sul.Brasília-D:~ CEP 70.330-530 
(61) 3226-9553 - www.sccb.adv:br 
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HD EXTERNO 

• Secretaria Brunelli - Pasta 

• Escala de Férias Taguatinga 

• Escala de Férias 2009 

• Secretaria Brunelli - Pasta 

• Equipe exonerada 

• Efetivos 

• Controle de Papel A4 - Pasta 

• Memorandos - Pasta 

• 05.2009 - AGA 

·"-' ~-· 

• 31.2009 - Reembolso de despesas Secretaria Política, 

AMO e AGA 

• 37 .2009 - Passagem de pessoal da secretaria e AMO 

• Gabinete 

• Atribuições secretaria JB (inclui AMO) 

• Gabinete - Escala 

• Documento de escala de férias 2008 

• Papel timbrado do gabinete Fo deputado 

• Relação de férias gabinete/Secretaria/ AMO. 



• Gabinete 

• Escala de Férias - natal e ano novo 2009 

• Escala de Férias - natal e ano novo 2010 

• Gabinete 

• Lista e Planilhas 

• Cópias de planilha gerai equipe Brunelli (incluindo 

AMO) 

• Gabinete Restrito 

• Escala da Festa da Criançada 2009 

• Gabinete Restrito 

• Escala de Férias 2010 - AMO 

• Gabinete Restrito 

• Planilha Geral Equipe Brunelli - Todas incluindo AMO 

MEMORANDO EXPEDIDO 

• AMO Social - Men. 081/2008 

• Papel timbrado AMO 

• Planilha de Esporte 

• Apresentado e aprovado pelo Deputado 



• AMO SOCIAL 

• Ofício papel timbrado AMO, para coordenador geral 

AMO e Chefe de gabinete Getulio, comunicando a 

ausência do assistente social Sr Flávio. 



CD 

I. 
Dr. França - Prestação de contas AMO. 

II. 
AMO Arquivos - Prestações de contas 

• Contas dos Eventos 

• Planilha de Contas dos Eventos 

• Entrada e Saídas Convenio (pagamentos) 

III. 
Planilhas 

• Comp - 2006 

• Campanha 

• Confidencial Planilha (JB e BIG) 

• Contratos 

• Documentos Jefferson 

• Empresas BIG STAR e JA PRODUÇÔES (entradas e 

despesas) 

• Eventos - Contas - Eventos - Convênio (Planilha de 

entrada/Saídas e Quanto voltavam de cada evento). 

• Planilha com que efetivamente foi gasto com o dinheiro 

que voltou inclusive pessoal. 



Documentos 1 

1. Que comprovam que a Empresa JA pagava contas 

da Empresa Big Star 

2. Que comprovam que a Empresa Big Star, pagava 

contas da Empresa JA. 

3. Que as empresas pagavam contas de, Junior 

Brunelli. 

4. Comprovam que as Empresas pagavam contas da 

AMO. 

5. As empresas pagavam contas da Igreja Casa da 

Benção. 



DOCUMENTOS II 

1. Comprovam que Junior Brunelli, autorizava os 

pagamentos. 



DOCUMENTOS III 

1. Orçamentos. 



DOCUMENTOS IV 

1. Valores devolvidos de eventos. 



DOCUMENTOS V 

1. E-mail do Adilson Wlaufredir de Oliveira, 

mandando fazer carimbo de prorrogação de 

AIDF, para nota fiscal de uma padaria. 

2. Nota Fiscal da padaria em branco. 

OBS: Essa N.F. (padaria), foi usada em um 

evento. 



DOCUMENTOS VI 

1. Relatório de material do Junior Brunelli, em 

galpão da QS 11 do Areal. 

2. Relatório de funcionários de Junior Brunelli, no 

galpão da QS 11 do Areal (consta no processo 

sem assinatura). 



DOCUMENTOS VII 

1. Pagamento de uma das parcelas do apartamento 

, 
de Lilian Brunelli Figueredo, em Aguas Claras 

(irmã de Junior Brunelli). 



DOCUMENTOS VIII 

1. Recibos de ajuda para Adilson W. de Oliveira. 

2. Demais recibos 



DOCUMENTOS IX 

* Solicitação de pagamentos e reembolso. 
AMO e Secretaria Junior Brunelli. 

1. Getulio - solicitando pagamento jornalista do GAB. 

2. Secretaria do dep. J. Brunelli, solicitando pagamento 

para professor de esportes. 

3. Secretaria do dep. J. Brunelli, solicitando inclusão de 

nome na folha de pagamento a Sra. Roseli - AMO. 

4. Secretaria do dep.J. Brunelli, solicitando inclusão de 

nome na planilha de pagamento o Sr Ezequiel - AMO. 

5. Secretaria do dep. J. Brunelli, solicitando reembolso de 

despesas - AMO, AGA, Secretaria. 

6. Maria Roselice (Rose), comunicando a autorização do 

dep. J. Brunelli, para pagamento da Sra Cláudia. 



F1. Q3 

DOCUMENTOS X r-
1. E-mail da contabilidade AMO 



DOCUMENTOS XI 

1. Extrato das Contas 



DOCUMENTOS XII 

1. Lista de nomes da equipe deputado. 

2. Recibos de deposito em conta corrente da equipe 

deputado. 



DOCUMENTOS XIII 

1. E-mail do Adilson W Oliveira, solicitando material 

para fazer a prestação de contas em projetos. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

PRO,IOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E Eí\"TIDADES DE INTERESSE SOCIAL - PJFEIS 
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO 

ATA DE RODADA DE NEGOCIAÇÕES 

(ATA nº 1) 

.Aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2017, no Edifício-Sede do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, Brasília-DF, reuniram-se os Exmos. 

Senhores Promotores de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(MPDFT) Fabiana de Assis Pinheiro, lotada na Promotoria de Justiça de Fundações e 

Entidades de Interesse Social - PJFEIS e Clayton da Silva Germano, lotado no Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e o Senhor advogado 

Leonardo Ferreira de Souza, OAB-DF n. 32.757-DF, representante da senhora 

MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, advogada, 

natural de Santa Helena de Goiás/GO, nascida aos 24.11.1971, filha de Domingos Pereira 

Guimarães ,: de Dalva de Sena Guimarães, RG n. 1.265.549 - SSP-DF e representante da 

senhora MAR[A DAS MERCÊS PEREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, natural de 

P01to Nacional - TO, nascida aos 30.05.1973, filha de José Benvindo de Sousa e de Luíza 

Pereira de Sousa, CPF n. 796.317.891 - 87, com o objetivo de, nos termos do § 6° do art. 

4º da Lei n" 12.850/2013, dar início a tratativas voltadas à celebração de eventual acordo 

de colaboração premiada entre o MPDFT, MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA e MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DE SOUZA, ambas rés na ação penal 

n. 2010.07.1.034477-4, em curso na 1' Vara Criminal de Taguatinga/DF, proposta pela 

MPDFT. Nesta data, as Senhoras MARLUCY DE SENA GUIMARÃES D 

OLIVEIRA e MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DE SOUZA apresentaram assunto 

pertinentes a fatos delituosos que tem conhecimento e sobre os quais pretendem discorrer 

JiJ"ii~ 1 



SMINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO 

pormenorizadamente, a fim de colaborar na sua elucidação. Foi firmado "Termo de 

Confidencialidade" no dia 04 de outubro de 2017, comprometendo-se os signatários. em 

linhas gerais, a manter sigilo em relação às informações orais e escritas fornecidas durante 

as negociações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 

Fabiana Assis Pinheiro 
Promotora de Justiça 

À,JJ»YVI CV'1 Ci.JA 
Marlucy ae sêna Guimarães de Oliveira 

~ 
Clayton da Silva Germano 

Promotora de Justiça 

'\'v\CM,.c,._ ol_cv:i -~_.;; P<L -,~J-<> 
Maria das Mercês Pereira de Souza 

Leonar~~ de Souza 
Advogado - OAB-D'f n. 32.757-DF 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
Ministério Público do Distrito Federal é Territórios 

2". Promotoria de Justiça de Tutela de Fundações e Entidades de Interesse Social 

EXCEÇENTÍSSJMO(A) SENHOR(A) JUJZ(A) DE DIREITO DE DIREITO DA r 
VARA CRIMINAL DE TAGUATJNGA 

· Auto,: 11º 2010.07.1.034477-lq 
Inquérito Policial nº 35/2010 - DECO 

T JDFT- 1"" Vara Criminal 
Taguatinga/DF 
Data:Q.{;/~J.k, Hora: :%§ . 
Recebido por: 'fATt✓-\,vA 
Matrícula: 3 i ,,.2 .11r<a€> 

o Ministério Público 
· (MPD.l[<'T), pelo Promotor de 

do Distrito Federal e Territórios 
Justiça Adjunto que esta 

subscreve, no exercício de suas atribuições 
cons i:i tucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, 
ofer,,icer 

DENÚNCIA 

em ·d,"sfavor. de 

RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR, brasileiro, 
casado, pastor evangélico, natural de São 
Paulo/SP, nascido ao~ 20.2.1970, filho de 
Rubens César Brunelli e de Maria Helena 
Brunelli (filho· sócio-afetivo de Doriel de 
Oliveira e de Rute Brunelli de Oliveira1 )~ RG 
riº 1003247/SSP-DF, CPF nº 473.480.891-00 
restdente ã SQB 3, Bloco K, apto 501, 

,S-uperquadra Brasília, Gua_rá I, DF; 

ADILSON WLAUFREDIR DE OLIVEIRA, brasileiro' 
casado, pastor evangélico, natural de São 
Paulo/SPr nascido aos 30.1.1966, fi1ho de 
Ducler Wàlfredir de. Oliveira e Maria Ângela 
Santds de Oliveira, RG nº 16776343-X 
SSP/SP, CPF nº 076.711.588~01, residente ã 
Rua 4; Chácara 22, lote 7, Colônia Agrícola 

1http:i/aposto!odoriel.com.br/perfil/ "Sou casado com Ruth Brunelli de Oliveira e pai de três filhos: A 
Mission.1ria Lílian Brunelli, Pastor Júnior Brunelli e o caçula Samuel Wesley de Oliveira." Vide, também, 

fl. 2004 

1 
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Samambaia, Vicente.Pires, DF; 

SPARTACUS ISSA SAVITE, brasileiro, casado, 
natural de Londrina/PR, nascido aos 
10.2.1973, filhó de Jayme Savite. e de Maria 
Aparecida Pulc.inelli Savite, RG nº 1188654 - . 
SSP/DF, CPF nº 538: 575. 341-68, residente à 
SHPV, Rua 12, · Condomínio 311, casa _7, Vicente 
Pires, DF, 

'(. MARLUCY ·DE SENA 
brasileira, casada, 
Santa Helena de 
24.11.1971, filha 

GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 
advogada, natural de 

Goiás/GO, nascida aos 
de Domingos Pereira 

Guimarães e Dal va 
1265549/SSP-DF; 

de Sena · Guimarães, RG nº 

MARIA SOARES DE ALMEIDA, brasileira, casada, 
natural de irinas/MG, nascida: em 1 º .1.1962, 
filha de José Manoel Soares e Carmelita 
Birbosa de Almeida, RG. nº ll69008/SSP7MG, CPF 
nº 308.273.881-87, residente à QNL 14, conj . 

. C, casa 29, Taguatinga/DF; 

MARIA DAS MERCÊS . PEREIRA DE SOUZA, 
brasileira, solteira, natural de Porto 
Nacional/TO, nascida aos 30.5.1973, filha de 
José Benvindo de Sousa e de Luíza 2ereira de 
Sousa, RG nº 130.10/SSP-bF, CPF nº 
796.317.891-87, residente à QNP 20, conj. C, 
casa 9, P Sul I Ceilândia/DF, fones 337 6-828 3 
e 8613-0819; e 

CARLOS ANTÔNIO MARTINS CARNEIRO, brasileiro, 
casado, •profissional de contabilidade, 
natural de Brasília, nascido aos 27.2.1971, 
filho de Antônio Carlos Martins Carneiro e 
Pedrita Maria Carneiro, RG nº 1117293/SSP-DF, 
CPF nº 552.288.361-87, residente à Chácara 8, 
lote 10-B, Colônia Agrícola Samambaia, Í\ 
Vicente Pires., DF, pelos fatos delituosos li \, 
adiante descritos: ! 

I I 
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2 ._ No período compreendido entre março e 
dezembro de 2009, na, Área Especial 5, Setor F Sul, Anexo 
II, Taguatinga/DF, local da sede da Associação Monte das 
Oliveiras (AMO) , os denunciados, consciente e 
voluntariamente, associáram-se, para· o fim de cometer 
crim,,~s. No mesmo período e local, os denunciados, também .. 
com consciencia e vontade, falsificaram documento 
particular, .. por diversas vezes (pelo menos sete vezes) , 
consistente em notas fiscais apresentadas na prestação de 
contas à Sedest. Também no mesmo contexto, inseriram ou 

-· fizei:am inserir declaração falsa em documento particular, 
com o fim de · criar obrigação· e alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relev9nte, por diversas vezes, a saber, 
nas várias notas· fiscais emi_tidas pelas pessoas jurídicas 

~ JA ,:-roduções e Eventos, Big Star Produções e. Espaço 
Painéis, muito ·embora os serviços ali descritoii não tenham 
sido-,pi:-estados; tampouco por aqueles. preços,_ assim como 
nos diversos recibos de pagamentos de autônomos, sendo_que 
as pessoas que os assinaram nem prestaram serviços nem 
rece.O'eram os montantes. Ainda no mesmo contexto; 
aproy,:,riaram:-se, por quatro vezes, · na qUalidàde de pessoas 
equi;,~aradas a funcionários públicos ou conco·rrendo com 
estes,, de valores 'púb-licos, repassados pelo DF à 
Associação Monte das Oliveiras por força de qUatro 
conv,õ'nios firmados. No mesmo loca-i e período, os 
denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, 

f~ disposição é movimentação dos valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de crimes contra a Administração 
Pública. . 

Em 2009, a Associação Monte das Oliveira 
(AMO:, celebrou, com a então Secretaria de Estado de 
Desenvoi vimentó Social e Transferência de Renda do .·DF 
(Sedest), 4 (quatro) convênios, por_ meio dos quais foram 
repai,.sados R$ 1.700.000,00• (um milhão e setecentos mil 
reaiE) à AMO, que deveriam ser utilizados exclusivamente 
nas atividades prev,i stas nos proj eto_s apresentados. O 
montante para tais convênios haviam -- sido destacados, ·no 
orçamento do DF, por meio de emenda parlame-ntar 
aprecJentada pelo réu RUBENS CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR, então 
deputado distrital (um relato analítico dos tais convênios 
consta da c_ota que acompanha a presente denúncia) . 
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DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 

No ano de 2008, o réu RUBENS BRUNJl;LLI JÚNIOR, 
líder intelectual dos demais, acompanhado do réu ADÍLSON, 
seu primo2 ·e seu assessor na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, deram início à formação da parc.eria 
criminosa que pretendeu, ab initio, expropriar recursos 
públicos do Distrito Federal. Então, 'arquitetaram e 
colocaram em prática o plano de desviar recursos por meio 
da AMO, associação criada por Doriel de Oliveira, pastor 
evangélico, pai do primeiro réu e tio do· segundo. No 
prirn,Ceiro passo, o réu RUBENS BRUNELLI JÚNIOR, utilizando
se da prerrogati~a decorrente do cargo ,político que 
ocupava, apresentou diversas emendas parlamentares, 
tendéntes a· destinar, no . orçamento público· do· DF, para o 
ano de 2009, recursos da ordem de quase dois milhões de 
reai:3 para AMO. Destaque-se que tal associação civil,· que 
não tinha estrutura técnica ou física para atividad~s. 
sequer de média magnitude, havia gerenciado apenas 
orçamentos e .reduzidos, nos anos anteriores (fls. 59/60) 1/ 

Após a aprovação das emendas, os réus RUBENS 
, ' BRUNELLI JUNIOR e ADILSON intensificaram os .esforços 

tendentes a fazer com que o Distrito Federal assinasse os 
convénios com a AMO, e · transfer.isse o dinheiro para esta. 
Assira, logo no primeiro mês do ano de :2009, providenciaram 
projetos básicos de serviços socioassistenciais para serem 
·apresentados, pela AMO, à Sedest, por meio dos quais 
serLim transferidos, em. poucos meses, a significativa 
quantia de R$ 1. 700. 000, 00 (um milhão e setecentos mil 
reais) para as contas da AMO. 

O réu RUBENS BRUNELLI JÚNIOR, a fim de 
agil:.zar os trâmites cj.os processos internos tendentes à 
celebração dos convênios, comparecia com frequência à 
Sede'3t, quase sempre acompanhado pelo réu ÀDILSON, seu 
primo e assessor {fls. 1470 e 1521). 

1 

Determinados em seus propósitos delitivos, 
arre,;iimentaram as rés MARIA SOARES DE ALMEIDA e MARIA DAS 

2 .o pai de Adilson, · Ducl.er, 
pai de Rubens Brunelli Jr. 

é irmão de Dor.iel de Oliveira, 

o~ 
1 
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WERCl~S, então diretorá-presidente e tesoureira da AMO ( fl. 
82), as quais passaram a assinár os projetos, muito embora 
soubessem que a AMO não teria capacidade técnica para 
organizar projetos daquela magrü tude, nem de atender a 
tantas pessoas (fls. 122/125). Também assinaram os 
inúmeros documentos apresentados pelos dois primeiros.réus 

. (notas fiscais, recibos, cheques, RPA's; . etc.), mesmo 
sabendo que os produtos não haviam sido comprados, 
serviços não haviam sido prestados, e os pagamentos 
afirmados nas RPA' s não haviam sido feitos àquelas 

r pessc,as .. 

Também, foram arregimentados, para participar 
do g1,upo criminoso, a ré MARLUCY, que passou a integrar o 
Conselho Administrativo da AMO, o réu c~os ANTÔNIO, 
cont,,dor, e o réu SP~TACUS, sócio.-administrador da pessoa 
j.urídica ESPAÇO P~INÉIS, sendo que MARLUCY auxiliava na 
prod.:c:ção das .notas frias, . e recebia o dinheiro em espécie 
do :céu SPARTACUS, em cuja conta os cheques eram 
depo,'Ü tados. CARLOS, por sua vez., ficou responsável por 
reun.i.r a documentação .fraudulenta. e preparar as prestações 
de contas que seriam apresentadas à Sedest. 

·r- ... (P,- DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICUJ:,AR 

Por ocasião da apresentação das prestações de 
contas dos referidos convênios (que pressupunham que 
tivessem sido realizadai as atividades descritas nos 
proj,0,tos e atendidas todas as pessoas a que se 
propusetam), foram apresentadas · inúmeras notas fiscais e 
diversos recibos de pagamentos de autônomos (RPA) , para 
tentar justificar o gasto do dinheiro público que havia 
sido repassado à AMO. Is,so porque, caso não utilizados os 
recux·sos nos estritos fins a que se destinavam, deveriam 
ser devolvidos aos 6ofres públicos (eis que não perdiam a 
natuJ:'eza de recurso público). 

Sucedeu que, examinadas as notas fiscais pela 
Secretaria d.a Receita do DF, constatou-se que várias delas 
eram inidôneas. Algumas haviam sido falsificadas, pois não 
haviam sido produzidas, tampouco emitidas pelo fornecedor 
ali cles·crito. As falsificações se destinavam a fa.zer crer 
que cs recursos dos· convênios haviam sido utilizados nos· 

!'· 
/4 \. 
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projetos socioassistenciais, e assim não, precisariam ser 
devoJvidos ao DF. 

Em verdade, os eventos não eram realizados, 
· tampouco adquiridos .os itens mencionados (fl. ·1812), e os 
recursos correspondentes às notas foram depositados nas 
contas das pessoas jurídicas ESPAÇO PAINÉIS· (do réu 
SPARTACUS - fls. 2063/2065 e 2073), JA Produções e Big 
STAR Produções· (as duas últimas do· réu ADILSON), ou então 
sacados diretamente no guichê do caixa, com cheques 
nominais à AMO (fls. 2065/2066). Algumas vezes, a AMO. 
organizava eventos reduz·idos, utilizando-se de 
voluntários, apenas para iludir a servidora CÉLIA. MARQUES, 
para que esta acreditas se que os. recursos dos convênios 
estavam sendo utilizados ( convencendo esta que, em 
inúmüros outros locais no DF, estavam sendo realizadas 
atividades concomitantes, com grande público). 

Verificou-se que as seguintes notas fiscais, 
que totalizaram R$ 968. 478, 32 (novecentos e sessenta e 
oi to .'mil', quat;i:-ocentos e se·tenta e oi to reais e trinta e 
dois centavos), eram falsas, não correspondendo às notas 
orig.t;nais emitidas pelos fornecedores ou não. tendo sido 
emit:i):ias por estes·: 

a) nota fiscal nº 6785, fl. 1444, no valor 
de R$ 165.436,00, 3upostamente emitida por SP 
Atacadista de Armarinhos 1 tda. ( CNPJ 
07.343.392/0002-ll), falsa, tendo sua 
emissão, inclusive, sido negada pelo sócio
administrador da empresa, Olair Francisco 
(fl. 144 6) ; 

b) nota fiscal nº 31, de fl. 1449, no valor 
de R$ 165.64,0,00, supostamente emitida por DF 
Comércio de Calçados Ltda ME (CNPJ nº 
72. 584 .188/0001-73), também falsa, com 
negativa de emissão por parte do sócio
administrador da empresa, Francisco Itamar 
Gomes Freitas, (fl. 1451); 

· c) nota fiscal nº 6903, fl. 1454, também 
1 

falsa, vez que a pessoa jurídica. emissora 

6 
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(Mercado Recanto, CNPJ nº .05 .. 202.702/0001-
71) já não estava em funcionamento, desde 
janeiro de 2009, conforme atestou seu sócio
administrador, Alcir Silva Nascimento (fl. 
1454); 

d) nota fiscal nº 7200, no valor de R$ 
144. 800, 00 (Cento e quarenta e quatro mil e 
oi toçentos reais), supostamente emitida por 
Mercado Recanto (CNPJ. nº 05 .. 202.702/0001-
71) , também fa1sa, J a que o fornecedor não 
estava em ··funcionamento, desde janeiro de 
2009, conforme atestou seu sócio
administrador, Alcir Silva Nascimento (fl. 
14 54) ; 

e) nota fiscal nº 3839, fl. 1458, no valor 
de R$ 16. 300, 00, supostamente emitida por 
Pape1aria Liu's Ltda. (CNPJ nº 
05.396.i35/0001-31), também fa1sa, eis que 
não correspon.de à nota fis·cal verdadeira 
apresentada pela empresa (fl. 1460); 

f) nota fiscal nº 150, fl. 1464, no valor de 
R$ 38. 640, 00, supostamente emitida. · por 
Superzan Comé.rcio de Alimentos Ltda. (CNPJ _nº 
07. 424. 578/0001-00), fa1sa, eis que não 
corresponde à nota fiscal verdadeira 
apresentada pela empresa (fl. °1462); 

g) nota fiscal nº 3123, no valor de R$ 
181.736,00, supostamente emitida por 
Papelar:i.a Corart Ltda., fa1sa, eis que não 
havia- Eiequer autorização da Secretaria da 
Receita para sua impressão (fl. 1586). 

Corroborou a falsidade de tais· notas o fato 
de que os cheques nominais respectivos, que · deveriam ser 
depositados em contas tituladas pelas pelos fornecedores, 
em verdade foram depositados nas contas bancárias da 
pess,::,•a jurídica ESPAÇO PAINÉS, cujo sócio-administrador é 
o réu S,PARTACUS (fls. 2063 e 2065), conforme se fez 
possí.vel apurar a partir da quebra de · sigilo bancário 

O:l 
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(autos nº 2011.07.1.017036-4). 

DA FALSIDADE IDOLÓGICA 

Outras das notas fiscais apresentadas à 
Sede:';t, por sua vez, continham falsidade ideológica, pois 
eram emitidas ·muito embora os serviços sequer tivessem 
sido prestados, sendo que as empresas·emquestão tinham os 
réus como sócios ou administradores. Tais notas foràm 
emitidas pelas pessoas jurídicas JA Produções e Eventos, 

r Big l~tar Produções e Eventos (em ambas, o· réu ADILSON é 
sócic,-administrador -. fl. 1781) , e Espaço Painéis ( que 
tem como sócio-administrador o réu STARTACUS). A primeira 
pesso,a jurídica ( JA Produções) não tinha atividades, e 
tinha. como sócia uma pessoa fÍctícia (fl. 1_813), além de, 
em tese, funcionar na casa do réu ADILSON. Notas às fls. 
1638/1658, 1676/1708;, 1726/i731, 1737/1743, 1751/1779 e 
RPA's às fls. 333/436 e'767/879J 

· .· Os réus providenciaram, ainda, recibos de 
pagamentos (RPA' s) ideologicamente fàlsos, haja vista que 
as pE,ssoas que ali assinavam não haviam prestado qualquêr 
servi;ço, tampouco recebido qualqu.er valç,r ( testemunhas 
João :Batista da Silva, Francimar Alves da Silva, Hércules 
da Silva Santos, Maria Francisca dos Santos e Silva, e 
Maurí.cio Antônio da Silva, Patrícia Campos Dias, etc.). A 
ré MARIA SOARES DE ALMEIDA, ademais, admitiu qu~ os RPA's 
eram'.ássiriados ·por 'pesS6ás voluntárias, que não recebiam, 
portanto, qualquer valor, diferente da · informação 
cons·cante dos documentos · ( fl. 1985) . 

LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE VALORES 

Para ocultar e dissimular a origem escusa do 
dinheiro, os réus emitiam os ~heques de titularidade da 
AMO, '.nominais às pessoas jurídicas constantes das pessoas 
jurídicas cujas notas fiscais haviam sido.falsificadas (SP 
Atacadista de Armarinhos, DF Comércio de Calçados, Mercado 
Recanto, Papelaria Liu' s, Superzan Supermercardo, etc., 
listadas acima). Mas., tais cheques,· em vez de· serem 
depo:,itados nas contas de tais fornecedores, eram 
créd:Ltados nas contas da Espaço. Painéis Ltda. ( contas 
bancárias nº 078. 003. 369-8 e 2729631-5, do BRB, conforme , 

li 
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fls. · 1895 e 2073), possivelmente com endosso falso. Os/ 
valores, em seguida, e·ram sacados, e entregues, em 1 
espécie, para os réus, principalmente para MARLUCY, para J 
assirà voltarem "limpos" para os réus ·(fls. 2073/2077). 

Os réus, · ainda, para "limparem o dinheiro", 
emitiam cheques da AMO em nome da Es_paço Painéis, com esta 
emitindo nota "fria", e os depositavam nas contas já 
mencionadas, dinheiro. que depois era sacado por SPARTACUS 
e entregues, .em espécie, aos réus. éumpre registrar que 
tal pessoa jurídica não celebrou qualquer negócio com a 
AMO. que .lastreasse tais transferências dos recursos 
p0blicos originários dos co~vênios (fl. 1815), tratando-se 
de transações realizadas com o nítido propósito de 
ocultarem e dissimularem a natureza· e a origem ilícita dos 
tais valores. 

O réu SPARTACUS admitiu que o réu RUBENS} 
BRUNDLLI lhe pedira para receber, nas contas das · empresas., 
os. v,ilores pr'ovenientes da AMO (fl. 1894), sem qualquer · 
contrato. 

Além de t'odas as fals.idades mencionadas, os 
réus também emitiam cheques de titularidade da AMO e os 
sacav\am diretamente no guichê do banco (fl. 2066}, levando 
o di:r:füeiro em espécie, muito embora a: Instrução Normativa. 
nº 1, de 2005, da CGDF, determine que toda movimentação 
das iontas dos recursos dos c~nvênios séja feita por meio 
de cheque nominal ao fornecedor ou prestador de serviço. 

PECULATO 

Os réus, ao fim, apropriaram-se dos recursos· 
p0blicos do DF; que haviam sido repassados à AMO pbr 
decorrência do convênio Sedest_ nº 2/2009, no montante de 
R$ 4 00. 000, 00. T.amb.él:n se apropriaram dos valores 
decorrentes do c_onvênio Sedest nº 38/2009, correspondente 
a R$. 400.000,00; do montante cor.respondente ao convênio 
Sedest nº 59/2009 (R$ 450.000,00) e do montante decorrente 
do convênio· Sedest nº 60/200.9. Isso porque, muito embora f'\ 
não tenha a AMO realizado as atividades descri tas nos 
projetos, tampouco comprovado os gastos ' nos moldes 
descritos na rn·strução Normativa nº 1, de 2005, os réus, 

r 
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sacaram os valores em espécie (ut~lizando os artifícios 
narra.dos acima) , deixando assim de restitui-los ao DF. 

§ 1 e•, do 
MARLUCY e 

Cumpre observar que, por f0rça do artigo 327, 
CP, os ré,us MARIA SOARES, MARIA DAS MERCÊS, 

CARLINHOS são equiparados . a funcionários 
públicos, para efeitos ·penais, vez que exerciam cargo ou 
função em entidade paraestat9-l (AMO) conveniada coín o 

·Poder: Público, ao passo que os réus RUBENS BRUNELLI 
JÚNICR, · ADILSON e· SPARTACUS são coautores/partícipes dos 

r· peculatos cometidos por aqueloutros réus, de modo que a 
apropriação indébi ta destes resta consuntida (absorvida) 
pelo crime mais grave (peculato). 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia 
RUBElil:S CÉSAR BRUNELLI JÚNIOR, ADILSON WLAUFREDIR . DE 
OLIVJ!:IRA; SPARTACUS ISSA SAVITE, MARLUCY DE SENA GUIMARÃES 
_DE 01,IVEIRA, MARIA ~OARES. DE ALMEIDA,. MARIA DAS · MERCÊS 
PEREIRA DE SOUZA, e CARLOSAN~NIO MARTINS CARNEIRO, como 
incUrsos nas seguintes penas: \i.:J) do artigo 288, do _Código 
Penal - CP (associação criminosa); C§i) do artigo 298, . do 
CP {falsificação de documentos particular),- diversas 
vezes, na forma do artigo 71, · do CP. (crime continuado); 
iii) t,:io artigo 299, do CP (falsidade ideológica],,, diversas 
vezes; na forma do artigo 71, do CP ; iv) do artigo 312, 
capu1::.,. do CP (pecu ~to) , por quatro vezes, na forma do 
artiqo · 71., do .CP; · do_artigo 1 °, inciso V, da Lei nº 
9.61:3; de 1998 (la agem de dinheiro), na redação anterior 
à Lei nº 12.683, d 2012. -
5. Na oportunidade, requer o MPDFT seja 
instaurada a devida ação ·penal, com o recebimento da 
presente denúncia e citação da denunciada para responder à 
acusação, por escrito, no prazo da , lei,, sob· pena de 
revelia. Pugna-se, também, pela designação de data_ para· a 
audiÉincia .- de instrução e julgamento, notificando-se a 
vítima e a testemunha adiante arroladas para fazerem-se· 
presentes, sem prejuízo da aprésentação oportuna de outras 
provas, prosseguindo-se o processo até final condenação. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
. Ministério Público do Distrito Federal e Territõrios 

2ª. Promotoria de Justiça de Tutela de Fundações e Entidades de Interesse Social 

~OL.: 
(j) - Ha+:ia de Fátima Vasconcelos Saldanha, te·stemunha, 

servidora da Sedest (fl. 1470) . · . , .ª .. -Célia C:ristima-V-i-.@-i4a; testemunha,· fls. 1474/1475; 
. . - Dêbora Leite Camelo, testemunha fls. 1481/1483; 

41- Célia Ribeiro Rocha, testemunha, servidora do DF, fls. 
"-.))c-~86/1489; 

1,lí-. - . Evertçn da Silveira Leite, testemunhi;t qúi;tnto à 
~ alsidade.de nota fiscal, fl. 1490; 

. ,'61' - .'francí.g.co :ttamar Gomes Freitas, testemunha quanto à 
· ~lsidade de nota fiscal, fl. 1493/1495; -

\(}).- (~r Vieira Gomes, testemunha quant_o à falsidade de 
• no-ta fiscal, fl. 1497; · · 
· @- Ad-cir Silva Nascimento, testemunha quanto à falsidade 

ae nota fiscal, fls. 1499/1500; 
\ ~8 · - '17-a-.J:dir. Rodrigues de Frei tas, testemunha quanto à 

•· · . 1lsidadé de nota fiscal, fls. 1517; 
/ \A , - .:Jj,doma:r, Ernesto Perin, testemunha . quanto à falsidade 

,~ nota fiscal, fl. 1518; 
\1 (1~. '- êé-r:tà-Mcrt:--:i--a-~a-rques, então servidora da Sedest, ·. fls. 

· 1521 '1524) · . . · " . / , 
IL(l l) - · Macr€J·a·rete-···--Ne,Jt1,e.i.ra · da Costa, então servidora da 

dest, fls. 1530; · 
\~, - JG.3io. Batista da.-~.i-l-va, testemunha quanto à falsidade 
J. . 

;f., RPA, fl. 1531/1532; 
h~ ' -; flancima-_,_ Alves, da Silva, testemunha quanto à 

f"ãlsidade de RPA, fl. 1533; 
\:,(14' - • .Hércules da Silva Santos, testemunha quanto à 
f/ - lsidade de RPA, fl. 1534; 

\~12'; - }!l~a-Prdhcisca dos Santos e Silva, testemunha quanto 
<'<,-..,,'. ,- . ' . 

a falsidade de RPÃ, fl, 1536; . 
\li' 13 · - Maurí cj o Antônio da Silva, testemunha quanto à 
:;--Jà.J,sidade de RPA, fl. 154 4; 
0;,(J4 )- ~t-R-Gt-efacques Sanfilippo, então servidor da Sedest 

. ;;(;f1. )_~963 )rC• .. 

rQ-5) - fatríeià Campos Dias, testemunh_a quanto à falsidade 
.·.~ RPi',, fl .· 2165 

Brasília 5 de fevereiro de 2016. 

\:e\....('~' 

ARÃO DE OLIVEIRA 
Justiça ~djunto 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
PRmiüTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL - PJFEIS 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO -GAECO 

ATA DE RODADA DE NEGOCIAÇÕES 

(ATA nº 2) 

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2017, no Edifício-Sede do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília-DF, na sala de reunião da 

Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social - PJFEIS, reuniram os 

Exmos. Srs. Promotores de Justiça FABIANA DE ASSIS PINHEIRO, lotada na 

Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social --PJFEIS, CLA YTON 

DA SILVA GERMANO, lotado no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado - GAECO, e a Sra. MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificada, acompanhada de seu advogado LEONARDO FERREIRA DE 

SOUZA, OAB-DF n. 32.757-DF, para dar continuidade às negociações preliminares de 

eventual acordo de colaboração premiada entre o MPDFT, MARLUCY DE SENA 

GUIMARÃES DE OLIVEIRA e MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DE SOUZA, ambas 

rés na ação penal n. 2010.07.1.034477-4, em curso na l' Vara Criminal de Taguatinga/DF. 

Nesta data. a Senhora MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA apresentou 

um novo ro I de documentos. Ficou acertado que no dia 17 de novembro de 2017, às 14h, a 

Senhora MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA apresentará os 

documentos ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Nada mais havendo a tratar, foi ence1Tada a 

reunião. 

FABIANA DE ASSIS PINHEIRO CLAYfON DA SILVA GERMANO 
Promotora de Justiça Promotor dle Justiça 

~ • ' : 'YY\ oJ..Afh 
MARLUCY DE '~ii~~~ GUIMAlRÃES DE OLIVEIRA 

LEONAk:IRA DE SOUZA 
Advogado - OAB-DF n. 32.757 

1 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
PRO,IOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE 11''TERESSE SOCIAL - PJFEIS 

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO 

ATA DE RODADA DE NEGOCIAÇÕES 

(ATA nº 3) 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro de 2017, no Edifício-Sede do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Brasília-DF, na sala de reunião da 

Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social - PJFEIS, reuniram os 

Exmos. Srs. Promotores de Justiça F ABIANA DE ASSIS PINHEIRO, lotada na 

Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social -PJFEIS, CLA YTON 

DA SILVA GERMANO, lotado no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado - GAECO, e a Sra. MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificada, acompanhada de seu advogado LEONARDO FERREIRA DE 

SOUZA, OAB-DF n. 32.757-DF, para dar continuidade às negociações preliminares ele 

eventual acordo de colaboração premiada entre o MPDFT, MARLUCY DE SENA 

GUIMARÃES DE OLIVEIRA e MARIA DAS MERCÊS PEREIRA DE SOUZA, ambas 

rés na ação penal n. 2010.07.1.034477-4, em curso na l' Vara Criminal de Taguatinga/DF. 

Nesta data. a Senhora MARLUCY DE SENA GUIMARÃES DE OLIVEIRA apresentou 

os documentos ao MINISTÉRIO PÚBLICO, os quais foram analisados até o documento 

XII (1 e 2). Ficou acertado que no dia 29 ele novembro ele 2017, às 13h, será dada 

continuidade à análise dos documentos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião. 

FABIANA DE ASSIS PINHEIRO CLAYTON DA SILVA GERMANO 
Promotora de Justiça Promotor de Justiça 

MARLUCY DE SE~~= DE OLIVEIRA 

LEONARD~RADESOUZA 
Advogado - OAB-DF u. 32.757 

1 



000042 
DOCUMENTOS I 

A. E-mail da Up gráfica para Adilson e encaminhamento do 
adilson para marlucy sobre cartão de aniversário para deputado 
enviar, com três recibos azul e cópias de cheques da empresa 
JA Produções.(cheque nr 766 /767 e 768) (março/2008) 

- consta email de carlos junes (art gráfica) para adilson e 
encaminhamento do Adilson para Marlucy 

- consta email de Robson Araujo (grafica teixeira) e 
encaminhamento do adilson para Marlucy 

B. Dois e-mails da gráfica (Up gráfica) com relação (planilha) de 
serviços gráficos, referente ao ano de 2009 - JB e Igreja, pagos 
com cheque da empresa JA Produções( cheque nr 1405/1404 e 
1276).consta recibo azul assinado pelo david (outubro/ 2009) 

C. N.F. de Plano Piloto serviço Editorial, (NF 1383) em nome da 
empresa JA Produções ( consta no corpo da nota: mandou fazer 
serviço "AMO"), pago com cheque de empresa Big Star (cheque 
nr 520).(abril/2008) 

D. Orçamento para Núcleo da AMO - Brazlândia (feito a mão) 
para colocação de divisórias, pago com cheque da empresa JA 
Produções (cheques nr 1228/1229/1230 no valor de 366,60 e 
recibo azul no valor de R$ 1.100,00). (março /2009) 

E. Cópia N.F. 6636 cascai combustíveis (03/2009), em nome de 
Rubens César Brunelli Júnior, e pago com cheque da empresa 
Big Star (cheque nr 661). 

F. E-mail de Planilha de serviço gráfico, relacionando serviço 
AMO, BIG, Igreja, pagos com cheque da empresa JA Produções 
(cheque nr 1270 e consta recibo azul assinado pelo 
david).(junho/2009) 

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce



G. Ofício solicitando troféu (para Marlucy), com N.F.260 comercial 
cesar de materiais esportivos em nome da empresa JA 
Produções( recibo azul assinado pelo Omar)(novembro/2009) 

H. N.F. 1434 da plano piloto serviços editoriais (05/06/2008), 
referente o materia I do Deputado ( consta no corpo da nota: 
Inform Dep Brunelli ano n°), em nome da empresa JA 
Produções e pago, com cheque da empresa Big Star ( cheque 
nr 531). 

I. Recibo azul R$ 37.720,00 (trinta e sete mil setecentos e vinte 
reais) referente evento do P. Norte para Cristo, pago com 
cheque da Empresa Big Star cheque nr 669. (13/05/2009) 

J. Orçamento para festa das crianças e N.F. 328 W e M promocoes 
e eventos em nome da empresa Big Star (10/12/2007)e pago 
com cheque da empresa JA Produções (cheque 667). 

K. N.F. 11625 sumire & santos ltda, em nome da empresa JA 
Produções, referente tijolos para igreja, pago com cheque da 
empresa JA Produções cheque nr 1363).(09/09) 

L. Ofício deputado Brunelli (secretaria taguatinga), em nome de 
Rose (assessora deputado - Maria Rosalice), encaminhado N.F. 
034 da empresa digicert, em nome da empresa Big Star, pago 
com cheque da empresa Big Star nr 666 ( 05/05/2009). 

M. Orçamento para vários carros, igreja, Brunelli,da elétrica 
resende pagos com cheque da empresa JA Produções cheque nr 
1125 (25/02/2009). 

N. Cópia N.F. 15842 papelaria rabisk, em nome da igreja, pago 
com cheque da empresa JA Produções (cheque nr 1292 
julho/2009). 

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce



O. E-mail da up gráfica com planilha de serviço gráfico AMO, 
Brunelli e Igreja, pago com cheque da empresa JA Produções 
cheque nr 1202 (abril/2009). 

P. E-mail do Adilson para marlucy, solicitando para fazer cartão 
do deputado, pago com cheque da empresa JA Produções 
cheque 765 consta recibo azul assinado pelo david.(fev/2008) 
-consta no corpo do email: marlucy , favor verificar a 
possibilidade de caixa pra podermos fazer esse material. 

o pessoal do gabinete ta me solicitando isso. 

Q. N.F. 614 da empresa RK gráfica e editora ltda em nome da 
empresa JA Produções , "Jornal Brunelli", pago com cheque da 
empresa JA Produções cheque nr 1150 -13/01/2009).(consta o 
modelo do jornal em anexo) 

R. N.F. 377 da W e m promoções e eventos e orçamento, em 
nome da empresa JA Produções, referente a orçamento para 
festa das Crianças, pago com cheque da empresa JA Produções 
cheque nr 842 16/05/2008). 

s. Documento em papel timbrado da AMO do: coordenador social 
para marlucy, solicitando os pagamentos: 

• N.F. 1580, no valor de R$ 10.994,52 (dez mil novecentos 
e noventa e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos). ( maio/2008) 

• N.F. 1581, no valor de R$ 2.058,86 (dois mil cinquenta e 
oito reais e oitenta e seis centavos).(maio/2008) 

• N.F. 1582, no valor de R$ 12.127,45 (doze mil cento e 
vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). 
(junho/2008) 
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• N.F. 1583, no valor de R$ 2.165,84 ( dois mil cento e 
sessenta e cinco reais e oitenta e quatro 
centavo). (junho/2008) 

Referente a esporte e idosos, as N.F. estão em nome da 
empresa JA Produções e consta o recibo azul. 

_ consta ofício papel timbrado da AMO, solicitando os 
pagamentos no valor de R$ 10.311,72 referente a esporte e 
idosos (abril/2008). 

T. Telefone da casa da missionária Ruth fone 3435-4248, pago 
com cheque da empresa JA Produções cheque nr 916 
julho/2008. 

U. Recibo( digitado) em nome da empresa Big Star, pago com 
cheque da empresa JA Produções cheque nr 832, para 
colocação de divisórias e vidros no telemarketing da secretaria 
política. (11/04/2008), assinado por Severino dos Ramos. 

V. N.F. 018950 (formulário nr 22926) da empresa mineirão 
distribuidora de auto peças e serviços ltda, em nome da 
empresa JA Produções, paga com cheque da empresa Big Star, 
cheque nr 519- 16/04/2008). 

w. Planilha (excel)de pagamento de manutenção de carros, AMO, 
JB, Equipe JB, pagos com cheque da empresa Big Star, cheque 
nr 715/716/717 .( dez/2009). 
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DOCUMENTOS II 

Comprovam que Junior Brunelli, autorizava os 
pagamentos. 

1. Ofício(brasil OPen) solicitando apoio para o atleta Neifer 
Pereira, consta escrito pelo JB: Neifer Pereira Melo R$ 
2.050,00 B Brasil age conta. Consta o depósito.(10/2006) 

2. Papel escrito a mão "Serviço expansão capela" com valores e 
com assinatura do JBe do jefferson, recibos azuis de 
pagamento estão anexo.(maio/2010) 

3. Documento "sistema integrado" - Usuário "Rosalice Oliveira", 
solicitação para fazer o acerto financeiro para desligamento da 
AMO, da Sr Cinara de Sousa. Consta depósito R$ 1.666,64 
(05/2010). 

4. Lista de material para evento do P. Norte para Cristo 
(enfermagem). escrito Com a letra e assinatura do JB:Marlucy, 
gentileza providenciar a lista acima em 26/11/2007. 

5. Lista com locais de distribuição de brinquedos, com anotação 
feita pelo JB, para Adalgisa guardar (assinado por ele).12/2007 

6. Ofício AMO, solicitando o valor de R$ 1.904,00 (um mil 
novecentos e quatro reais), e uma planilha de gastos valor de 
R$ 1.904,00, escrito pelo JB: minimizar custos. (Escrito mas, 
sem assinatura). Consta o recibo no valor de R$ 1.480,60 (um 
mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta 
centavos).junho/2008 

1. Ofício da Igreja do Monte, solicitando ajuda de R$ 600 ,00 
(seiscentos reais); lista do "sistema integrado" - "usuário 
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Norma Soares"- (11/2009). Foi encaminhado ao coordenador 
Ezequias e liberado o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais), transferência eletrônica feito pela empresa JA 
Produções. 

8. Cópia de ofício da Igreja o Brasil para Cristo, para o 
deputado JB; com observação escrita pelo JB para secretaria, 
registro, arquivo e agenda assinada por ele-(06/2008).consta 
recibo azul 

9. Documento do coordenador do Geap (José Eustáquio 
-assessor parlamentar), no papel com timbre do Deputado 
para Marlucy- comunicando que o deputado autorizou a 
inscrição de servidores e estrutura em um curso de capelania. 
pago com recibo do conselho federal evangélico de capelania 
hospitalar no valor de R$ 900,00, consta recibo azul . 

10."SIGA" - "usuário Roselice" (04/2010)- escrito pela Rose: a 
pedido do Deputado resolver mensal - consta cópia de três 
depósitos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 

11. E-mail de Jorge para Brunelli: falando que entregou ao 
Arcentik suas despesas pessoais, com a resposta do JB para 
Jorge: informando que com o Arcentik só as despesas 
combinadas ou outras com você (Jorge) e a Marlucy.(04/2011) 

12. Ofício da AMO, assinada pelo Omar, direcionado ao 
Deputado - orçamento artigos para torcida febre amarela, pago 
com cheque da empresa JA Produções.cheque nr 759/760. 
02/2008 

13. "SIGA" - "usuário Fátima santana", informando que a 
pessoa falou com deputado por telefone e ele ajuda com a 
importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), consta o depósito 
na conta indicada. 
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14. E-mail do Brunelli para Marlucy sobre jornal (orçamentos 
para fazer).(07/2009) 

15. "SIGA" - "usuário Adelina Pimentel"; escrito com a letra do 
deputado JB: ajuda de aluguel R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais). 

16. Cópia de um rascunho para rádios comunitários (letra de 
outra pessoa), escrito com a letra do Brunelli: Marlucy. consta 
recibo azul de um mês assinado pelo joão paulo. 

17. E-mail da Luciene; direcionado orçamento da gráfica, A/C: 
Dep Brunelli para confecção do cartão de Sopão da 
AMO.(04/2010) 
- Consta anexo modelo do cartão. 

18. Rascunho com a letra do JB sobre ajuda de custo de Vítor e 
Nilton. 

19. E-mail da Rose (rose@brunelli.com.br) (assessora do 
deputado - Maria Roselice de oliveira) para Brunelli falando 
sobre ajuda de custo Daniel, ele encaminhando para Jorge. 
consta o depósito. 
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DOCUMENTOS III 

Orçamentos 

A. Orçamento A/C: Luciene da Gráfica Piloto e da gráfica 
câmara, para confecção de jornal JB (jornal Sucupira) 
(modelo anexo). 

B. Orçamento A/C: Luciene da Gráfica Piloto e da gráfica 
câmara para confecção de jornal JB (modelo anexo) 

e. Orçamento A/C: Luciene da Gráfica Piloto , da gráfica 
câmara e da gráfica UP,para confecção de jornal JB (modelo 
anexo). 

D. E-mail da Srª Luciene encaminhado para Marlucy, orçamento 
direcionado ao gabinete do Deputado Brunelli. para 
confecção de jornal.(04/2009) 

E. Três e-mails, da gráfica UP encaminhando lista de material 
gráfico a ser entregue.(set/2010) 

F. Orçamentos Fox press( cartaz e panfletos do JB anexo) com 
observação escrita por Adilson, apresentando o orçamento e 
dizendo que está tentando baixar o valor. consta mais dois 
email: grafica teixeira e Kilco gráfica e editora ( 04/2008) 

G. E-mail's (quatro) com orçamento de material para AMO, 
direcionado ao Adilson.(ano 2004) 

H. Orçamentos de material para AMO-Esporte.(03/2009) 
-JK comercial de material esportivo 
-Tavares &eia Ltda 
-Globo esporte 
-nacional esporte 

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce



DOCUMENTOS IV 

Valores devolvidos de Eventos 

1. Cópia cheque AMO cheque nr 014, nominal a MJ 
administradora, no valor de R$ 6.950,00 (seis mil 
novecentos e cinquenta reais), e um bilhete grampeado 
relacionando o valor de imposto, CPMF e 10% e o valor de 
R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) de 
sobra. 

2. Papel com anotações no valor de R$ 16.560,00 (dezesseis 
mil quinhentos e sessenta reais) imposto no valor de R$ 
3.477,60 (três mil quatrocentos e setenta e sete reais e 
sessenta centavos), 10% no valor de R$ 1.656,00, sobra de 
R$ 11.426,40 (onze mil quatrocentos e vinte e seis reais e 
quarenta centavos). Cópia do cheque AA 000001 Itau, no 
valor de R$ 11.426,40 (onze mil quatrocentos e vinte e seis 
reais e quarenta centavos) da empresa Centro Sul, processo 
n°. 371.000.509/2008. 

3. Lista feita a mão de valores (R$ 802.668,10 ), com datas de 
devolução e assinada pelo Adilson e Marlucy (ano 2009). 

4. Papel com letra do JB com cálculo (obs: não sei dizer o que 
significa). 

5. Planilha em papel timbrado da AMO de algum projeto de 
2007, e atrás anotação com a letra do JB, quais empresas 
iriam tirar a N.F. consta um ofício em papel timbrado da AMO 
referente ao projeto 380.002.261/07 e atrás anotado pelo JB 
vários telefones do pessoal da sedest 
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6. Planilha ( excel)da Festa das Crianças -do gastos com o 
evento realizado; atrás anotação com a letra do JB valor do 
Projeto, imposto, valor gasto para realizar a festa e quanto 
voltaria. 
- consta anexo uma planilha de excel referente a gastos 

com o dinheiro que voltou do projeto e algumas notas 
originais e algumas cópias e recibos anexados. 



DOCUMENTOS V 

1. E-mail do Adilson para: Comercial Big, mandando fazer 
carimbo de prorrogação de AIDF para nota fiscal 035 
panificadora Nacional, com carimbo batido no próprio 
email.(agosto/2009) 

- consta cópia da nota fiscal sem o carimbo usada no 
projeto e cópia do cheque 

- consta nota fiscal preenchida e com carimbo, batido ao 
contrário 

- Usada no projeto 380.000350/09 

2. Nota fiscal 035 da padaria Nacional em branco. 
OBS: Essa N.F. (padaria, foi usada em um evento projeto 
380.000350/09 

- consta 11 exemplares da nota fiscal sem preenchimento 
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DOCUMENTOS VI 

1 - Relatório de material do Junior Brunelli, em galpão, para o 
coordenador político. C/C chefe de gabinete/deputado brunelli 
-assinada pelo coordenador operacional José de Melo. 

2 - Relatório original de funcionários de Junior Brunelli, no 
galpão da QS 11 (consta cópia no processo sem assinatura) 
assinada por Djalma e Adilson.(outubro/2009) 

- ao deputado brunelli e ao coordenador político 
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DOCUMENTOS VII 

1 - Pagamento de uma das parcelas do apartamento de Lilian 
Brunelli, em Águas Claras. Boleto da JFR engenharia, 
pagamento em dinheiro.R$ 3.423,59 (04/2009) 



DOCUMENTOS VIII 

1 - (25) recibos de ajuda para Adilson de Oliveira. 
10.000,00 03/12/2007 
10.000,00 25/03/2008 
1.300,00 30/10/2008 
2.200,00 14/11/2008 
3.000,00 20/11/2008 
2.000,00 10/12/2008 
1.000,00 23/12/2008 
5.100,00 20/03/2009 

100,00 09/04/2009 
400,00 08/05/2009 

2.000,00 13/05/2009 
3.500,00 06/06/2009 
2.200,00 07/07/2009 
3.087,10 03/09/2009 
5.000,00 23/12/2009 
5.000,00 15/01/2010 
5.000,00 05/02/2010 

RECIBOS SEM DATA: R$ 
3.000,00;3.300,00;2.400,00;4.000,00 ;2.000,00; 1.000,00 E 
1325,00 

2 - Planilha de evento Festa das Crianças com alguns recibos 
de pagamento de pessoal (Adilson R$ 5.000,00 12/11/2007, 
Rita R$ 3.000,00 09/11/2007, Ezequias R$ 10.000,00 
12/11/2007, Ruiter R$ 6.000,00 (esse assina para mim e JB) 
21/11/2007. 
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DOCUMENTOS IX 
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Documentos que comprovam que JB mandava na 

AMO 

1. Comunicado do Getúlio (chefe de gabinete do JB) para 
Marlucy - comunicando que a jornalista Leilane, foi contratada 
no gabinete, com salário de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos 
reais) e que, o pagamento era para ser feito na CEF (papel 
normal). ( 11/2008) 

2. Secretaria do Dep. Brunelli SIGA, Usuária: fatima Santana-, 
solicitando pagamento para o professor de esportes 
"SIGA". ( 10/2006) 

3. Ofício em papel timbrado deputado da secretaria do 
deputado Brunelli-taguatinga, assinado pela Fátima Santana 
para Marlucy, solicitando a inclusão de nome na folha de 
pagamento da Sra Roseli Alves - AMO, consta o termo de 
voluntariado dela, assinada e reconhecida firma 
(AMO).(10/2006) 

4. Ofício em papel timbrado deputado Secretaria do Dep. 
Brunelli-taguatinga, assinado por Fátima Santana, solicitando a 
inclusão de nome na planilha de pagamentos o Sr Ezequiel -
AMO, para Marlucy. (11/2006) 

5. Secretária do deputado Brunelli, solicitando reembolso de 
despesas - AMO, AGA e Secretária, em papel timbrado do 
deputado e assinado por Adalgisa para Marlucy.(08/2009) 



6. Email da Maria Rosalice (Rose), comunicando a autorização 
do dep. Brunelli para pagamento da Srª Cláudia Regina. E-mail 
da Rose (rose@brunelli.com.br) para Marlucy. Consta um 
depósito.(07 /2010) 

7. Papel timbrado do deputado- Secretaria taguatinga para 
inserir em planilha de pagamento da AMO, o Sr Marcelo Ferreira 
de Sousa, assinado por Fátima Santana para Marlucy. 

8. três documentos- Solicitação de passagem para secretária de 
Taguatinga papel timbrado -assinada por Rose para 
Marlucy.(08/2010), consta recibo azul 

9. Papel timbrado Deputado secretaria Taguatinga- solicitação 
da liberação de passagem - assinada por Adalgisa para 
Marlucy.(10/2010) consta recibo azul 

10. a) email de Rose (assessora de JB) (rose @ 

brunelli.com.br) para Marlucy, solicitando acrescentar o nome 
da Srª Aline Café, no quadro de pessoal da AMO. 
(psicologa)(0S/2010) 

b) Ofício em papel timbrado da AMO, assinado pela Srª. 
Aline Café Guedes.(set/2010) 

11. dois documentos - Papel timbrado AMO, para Maria Rosalice 
(Rose - assessora de Brunelli), solicitando reembolso de 
despesas, assinado por Célia Cristina V. Serra (04/2010 e 
14/06/2010). 

12. Comunicado da AMO para Marlucy - Referente a prestação 
de contas do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de 
março/2010, assinada por Célia Cristina V. Serra e de 
maio/2010. 
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13. E-mail da Rose (assessora do deputado) 
(rose@brunelli.com.br), solicitando a exclusão do nome de 
algumas pessoas da folha de pagamento. (julho/2010) 

14. Papel timbrado AMO - solicitando cheque para pagamento 
de pessoal do projeto Segundo Tempo. Cópia dos cheques e 
documentos assinados por Carlos Eduardo para 
Marlucy .( 12/2007) 

15. E-mail da Rose (assessora do 
deputado)(rose@brunelli.com.br), encaminhando conta 
corrente de Célia Cristina V. Serra, para depósito no valor de 
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) (dois depósitos). mês 
04 e 05 de 2010. 

16."Sistema integrado" - Usuário Rosalice oliveira(assessora 
deputado). escrito: a pedido do deputado favor resolver: 
Pagamento do professor AMO, consta tres depositas meses 04 e 
05 de 2010. 

17. Recibo digitado ,referente a serviços prestados na secretária 
do Deputado e na AMO - assinado pelo Sr Severino; consta 
RG/ CPF e telefone dele. (06/2009) 
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DOCUMENTOS X 

E-mail da contabilidade AMO - Marca Contábil 

A. e-mail Marca contábil para Meire (Maria Soares), 
solicitando documentos de 2010.(set/2010) 

B. E-mail Marca Contábil para Meires (Maria Soares), 
solicitando balanço original. (set/2010) 

e. E-mail Marca Contábil, para Meire (Maria Soares)e para 
AMO, solicitando pagamento da certidão do cartório de 
falência. ( agosto/2010) 

D. E-mail Marca Contábil, para Meire (Maria Soares), 
solicitando procuração para Receita Federal. (04/2010) 

E. E-mail da Marca Contábil, para Celia Cristina Vieira Serra, 
Marlucy, Ana, Adilson;(03/2010) 

• Conforme solicitada a documentação contábil referente ao 
exercício de 2009, estaremos indo buscá-la hoje. 

F. E-mail Marca Contábil para Marlucy, Adilson, Rose, Meces, 
informando que até a presente momento não recebeu 
documentos do ano de 2011, para confecção do 
balanço.(fev/2012) 

• Adilson encaminha para Marlucy, Rose (assessora do 
Deputado), Brunelli. 

• Brunelli encaminha para Marlucy, Rose (assessora). 
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G. E-mail Marca Contábil, encaminhando boleto de pagamento 
dos honorários contábeis AMO E DA AGA, no valor de R$ 
311,00 cada, para Marlucy e Rose (assessora) 
Rose@brunelli.com. br. ( 03/2012) 

H. E-mail da Marca Contábil, encaminhando documentos 
contábeis - Balancete e livro razão AMO referente anos de 2009 
e 2010 para Ferreira e Adilson. 
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DOCUMENTOS XI 

1 - Extrato das Contas: 
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bradesco agência :2823-1 conta:10.447-7 de 2007 a 2012 
banco do brasil: agência 4346-x conta 10.041-2 de 2008 a 
2012 

2 - Contabilidade Igreja com lançamento dos valores.do ano de 
2009. 2010 e 2011 de todos os meses 



DOCUMENTOS XII 

1 - duas listas de Lista de nomes da equipe deputado e o órgão 
que faz parte.(elaborada pela Adalgisa em 16/02/2008 e 
30/04/2008) 

2 -Cinco documentos -Planilha de excel com valores, 
nomes e contas 

- uma das planilhas constam vários depósitos de 2010 da 
equipe deputado. 



DOCUMENTOS XIII 

Liga Adilson aos Projetos 

1. E-mail do Adilson W Oliveira para daniel araújo, solicitando 
material para fazer a prestação de contas em projetos 
(10/2009). 

2. Papel manuscrito do Adilson para Francisco - informando 
que estava enviando a N.F., copia cheque, extrato, referente ao 
evento do P. Norte para Cristo, assinado pelo Adilson. 

3. E-mail de Roberta (roberta.leonez@BrasiliaTur.df.gov.br) 
para AGA em nome de Adilson, solicitando documentos para 
prestação de contas. Resposta de Adilson, informando que 
tomará as providências.(04/2008) 

4. E-mail do Adilson para Brunelli e Marlucy - Segue cópia dos 
protocolos de entrega dos projetos na 
SEDEST.(fev/2010),consta anexado papel timbrado da AMO 
ofício referente ao projeto 380.000248/2010 e 247/2010. 

5- e-mail do adilson para marlucy: conforme nossa conversa 
estou enviando a cópia do orçamento para o ring e já estou 
solicitando do Omar providências. 

- consta anotação do adilson: preparar fotos dos materiais 
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DOCUMENTOS XIV 

1 - Ofício 350/2009 da SEDEST, direcionada a AMO e recebido 
pelo Adilson (assinado pelo Adilson- original). 

2 - E-mail do Adilson para Marlucy, Rose 
(assessora)(rose@wlaufredir.com.br), Brunelli, Ferreira 
(advogado), Mazinho. 
- Segue cópia de ofício encaminhando CD com gravação da 
rádio (AMO). 

• Brunelli encaminha para Ferreira (advogado) e Marlucy. 

• Consta o documento (anexo) em papel timbrado da AMO, 
com assinatura do Adilson.(cópia) 
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DOCUMENTOS XV 

Ofício com timbre da Câmara Legislativa -
CLDF e do Gabinete do Deputado Brunelli. 

1 - Do coordenador de esporte - Omar Cristina para : brunelli, 
informando o deputado que a AMO, participou de um evento e 
solicitada a inscrição em outro no valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais).(08/2010) 

• Papel timbrado da AMO, solicitando ajuda para o 
campeonato de Karatê, assinado pelo coordenador de 
esportes - Omar Cristina, ( consta quatro recibos 
azul).(09/2007) 

2 - Quatro (04) comunicações internas, do coordenador de 
esporte para jorge, em papel timbrado da CLDF/ Gabinete JB -
contratação de professores para os núcleos esporte e assinados 
por Timóteo. (08/2006) 

3 - Papel timbrado da CLDF/ Gabinete JB, solicitando entrega 
de bolas para implantação da Escolinha de Futebol no Setor O". 
do; coordenador político para: controle deposito/estoque. 
assinado pelo Sr Henrique Oliveira- assessor parlamentar 



DOCUMENTOS XVI 

1 - E-mail do adilson para Meire (Maria Soares). AMO 
pedindo para imprimir e assinar um documento (GPS). 

• anexo ao email ofício da AMO para SEDEST. 
encaminhando cópia do GPS do processo n° 
380.001.653/2009. 
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DOCUMENTOS XVII 

1 - Papel timbrado do Deputado Brunelli, de secretaria de 
Taguatinga para Marlucy, solicitando da liberação de 
passagem e material de expediente. Assinado por Adalgisa 
(constam 08 documentos, Anos de 2007/ 2008/ 2009. ) 
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DOCUMENTOS XVIII 

Documentos da AMO - assinado por Célia 
Cristina Vieira Serra. 

1. Papel timbrado da AMO - Solicitação de jogos de mesas 
para evento, em nome de Celia Cristina Vieira 
Serra.(12/2009) 

- consta ofício Papel timbrado da AMO para 
transporte(djalma) - assinado pela célia Cristina 

2. Solicitação de Documentos contábeis, relativos ao ano de 
2009 para envio a Marca Contábil, para elaboração de 
balanço. 07/2009 e 11/2009 

3. Papel timbrado da AMO -Solicitação do refeitório para 
evento.(09/2010) 

4. Papel timbrado da AMO -Solicitação de R$ 41,00 (quarenta 
e um reais) para reconhecimento de firma em cartório. 
06/2010. consta recebo azul. 

5. Solicitação de recibos, referente ao pagamento dos 
professores do projeto AMO Música, extrato bancário para 
prestação de contas ao FAC. nov/2009 

6. três documentos -Solicitação de documentos para 
prestação de contas, junto à promotoria de justiça e 
entidades de interesse Social. 10/2009, 11/2009 e 
(01/2010). 



-consta um memorando em papel timbrado da AMO, 
solicitando documentação do ano de 2008 e 2009 para PJFEIS 
(08/2010) 

7. Papel timbrado da AMO -Solicitação de documentos para 
prestação de contas, conforme ofício 522/2010. 1 ° 
PJFEIS.(02/2010) 

8. Papel timbrado da AMO -Solicitação de liberação de um 
ticket de combustível, para o projeto AMO Música. 
(11/2009) 

9. cópia -Solicitação que o pagamento dos professores AMO 
Música, seja por RPA, para prestação de contas.(constam 
dois documentos) 

10. Papel timbrado da AMO -Relatório de 2010 -
reestruturação dos Núcleos e projetos - assinado por Célia 
Cristina Vieira Serra. 

11. Prestação de contas da AMO, referente ao mês de 
dezembro/2009 valor de R$ 300,00 (trezentos 
reais).consta anexado algumas notas. 

12. Recibo de R$ 700,00 (setecentos reais) recibo azul, 
assinado por Célia Cristina Vieira Serra. 

13. E-mail da Célia Cristina para: dr ferreira, adilson e 
marlucy- encaminhando um quadro demonstrativo de 
documentação AMO.(03/2011)- anexado ao email o 
quadro. 

14. Papel timbrado da AMO- memorando 008/2010 
solicitando documentos para prestação de contas. 03/2010 
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DOCUMENTOS XIX 

Papel timbrado da Câmara Legislativa - CLDF / Gabinete e 
assinatura do deputado JB. constam 13 documentos 
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DOCUMENTOS XX 

1. Documento em papel timbrado AMO para SEDEST, 
referente ao processo 380.000.350/2009 - assinado pelo 
Adilson. e com carimbo da UAG datado de 05/06/2009 
matrícula do servidor que recebeu. 
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DOCUMENTOS XXI 

Boletim de Ocorrência 24.448/2007 e Publicado no 
Correio, sobre o extravio de Documentos da AMO, nos anos de 
2001 a 2006. 



DOCUMENTOS XXII 

Ligação do Brunelli com as empresas 

1. Cópia de documentos da SEDEST enviado por fax, 
referente ao processo 380.000.350/2009, onde consta um 
anexo de comunicado de Fax Símile, de: Carla - DIGEC/SUTES 
direcionado ao Adilson.(01/2010) 

2. E-mail do Adilson para Flávio, com cópia para Marlucy, 
falando sobre palestrante para evento AMO. 
consta no corpo do email: estou te enviando o que e necessário 
para a palestra do próximo sábado.(Jan/2009) 

3. E-mail de Wilson Ferraz para Brunelli e Djalma. 

• Segue planilha de patrimônio de som do galpão 
(onde funcionava a empresa JA Produções). 

• Informando que o galpão ( onde funcionava a 
empresa JA Produções), precisa de limpeza e de ser 
organizado. 

4. E-mail de Marlucy para Advagner (AGECOM, responsável por 
liberar inserções para rádios e TVs, e também por liberar os 
pagamentos do material veiculado), - Informando que o 
deputado Brunelli pede a gentileza de enviar os lançamentos 
para Ana da JA Produções em especial das N.Fs. 382 - 383. 

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce

adilson.oliveira
Realce



5. E-mail da Ana para Marlucy, Adilson e Jorge - Informando 
que a Publicidade do GDF está suspensa. 

• Resposta do Adilson, informando que o JB, 1na conversar 
com o Duda (superior na AGECOM - GDF, o material só era 
veiculado após a sua aprovação junto às agências). 

6. E-mail do Adilson para Ana, Carlos Eduardo, Brunelli, -
Informando que, os documentos da Big Star, foram entregues. 

• Consta (anexo) documento da Big Star. 



DOCUMENTOS XXIII 

1. cópia Ofício n°. 235/2009, em papel timbrado da CLDF/ 
Gabinete assinado pelo chefe de gabinete, direcionado ao 
diretor geral de contabilidade da secretaria de Fazenda do 
DF, para fornecer a declaração de nada consta da SIGGO 
para AMO.(05/2009) 

2. cópia -Resposta do ofício de n°. 235/2009.(dois 
documentos) 
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DOCUMENTOS XXIV 

1 E-mail de Carla Marques 
(carla.marques@turismo.gov.br), da Secretaria Nacional de 
Políticas de Turismo para Adilson, falando que analisou os 
orçamentos enviados e relacionando as pendências. 
(abril/2008)(obs: inclusive foi impresso no verso de um papel 
timbrado da AMO.) 

• Consta resposta no próprio email do Adilson para 
Carla, informando que fez as correções e está 
encaminhando. 



DOCUMENTOS XXV 

Papel timbrado AMO, demonstrativo de locação com 
carimbo de Junior Brunelli produções e eventos. 
(ano/2005) consta 08 documentos. 



DOCUMENTOS XXVI 

Ofício da Brasiliatur para o deputado, informando que 
estão a disposição para delinear a aplicação dos recursos 
consignados pelo deputado.(03/2008) 

OBS: Anotação feita (a mão) pelo Deputado;" Adilson". 



DOCUMENTOS XXVII 

1. E-mail de Adilson (JA Produções) solicitando autorização para 
comprar moden, para Marlucy e Brunelli. 

• consta no corpo do e-mail, mensagem para Marlucy, 
encaminhada informando que Brunelli autorizou. 
Consta o depósito, o orçamento do Moden para JA 
Produções, consta vários documentos do SIGA. 

2. Memorando da Big Star para secretaria de Apoio político, 
pedindo o nome e endereço das pessoas relacionadas para 
confecção do contrato de telefonia móvel da equipe do 
Deputado Brunelli. 06/2009 

• no meio do documento, consta documento do Adilson 
( email) para Brunelli, sugerindo o nome de algumas 
pessoas para serem excluídas e anexo os contratos, 

os itens de três a seis desta lista estão repetidos, os 
documentos consta na lista de documentos XXII 

3. E-mail Wilson Ferraz para Brunelli e Djalma -

• segue planilha de patrimônio de som do galpão( consta o 
documento anexado ao email. 

• Informando que o galpão precisa de limpeza e de ser 
organizado. 

• Brunelli encaminhou o email para marlucy e rose 
25/10/2011 

4. E-mail de Marlucy para Advagner - Informando que o 
deputado Brunelli pede a gentileza de enviar os lançamentos 


































































































































































































































































































