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DECISÃO 
 

Recebido em regime de plantão no dia 10/08/2016, às 12:28. 
 
Trata-se de ação civil pública ajuizada, em 

14/07/2016, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do 
COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016 (COJO), com 
pedido de liminar para que seja determinado ao réu que: a) 
dê ampla publicidade às suas receitas e gastos ao público 
em geral, fornecendo as informações correlatas 
eventualmente requeridas, ou, sucessivamente, que forneça 
todos os dados relativos a receitas e gastos a todos os 
órgãos de controle, tais como Ministério Público, Tribunal 
de Contas e Controladorias Internas; b) contabilize os bens 
e serviços fornecidos pela UNIÃO como receita in natura, e, 
consequente, os evidencie em suas demonstrações contábeis, 
de maneira segregada, de forma a registrar os recursos 
oriundos do Governo Federal a título de subsídios; c) 
apresente relatório consolidado informando o total de 
recursos gastos até o momento com a organização dos JOGOS 
OLÍMPICOS RIO-2016, discriminando os gastos com orçamento 
próprio e os gastos com subsídios da UNIÃO. 

Inicial (fls.01/09). 
Termo de autuação (fls.10/11), com distribuição do 

feito para a 3ª Vara Federal. 
Determinada a intimação do COMITÊ ORGANIZADOR DOS 

JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016 para falar sobre o pedido de 
liminar (fls.12/13), bem como a sua citação. 

Mandado de citação e intimação do COJO (fls.16/17). 
Defesa prévia do COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 

OLÍMPICOS RIO-2016 (fls.18/26), pugnando pelo indeferimento 
do pedido de liminar, nos seguintes termos: é uma 
associação civil de direito privado, com natureza 
desportiva, sem fins econômicos, cujo objeto social resume-
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se em promover, organizar e realizar os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos no Rio de Janeiro, em 2016; a sua receita 
compreende, exclusivamente, recursos advindos de 
patrocínio, de venda de ingressos para os eventos 
esportivos, do licenciamento de suas marcas para venda de 
produtos diversos e repasses; custeia a totalidade de suas 
operações com recursos privados, não tendo recebido, por 
convênio ou por qualquer outro meio, recursos, verbas ou 
bens da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO ou do 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO; a presente ação decorre de 
procedimento de inquérito civil público, em que o réu já 
havia informado sobre a inexistência de recursos públicos 
federais na composição de sua receita ou para cobertura de 
eventual déficit operacional, o qual reputa como 
inexistente; de todo modo, não há déficit operacional e, 
ainda que houvesse, reconheceu inexistir obrigação legal da 
UNIÃO FEDERAL a respeito, ante a revogação do art.15 da Lei 
n.º 12.035, de 01/10/2009; as contas da entidade ré são 
auditadas de forma independente, na forma prevista em seu 
estatuto social, e encontram-se disponíveis para consulta 
pública em seu sítio eletrônico. 

Com a defesa prévia, vieram os seguintes documentos: 
procuração (fls.27/28), estatuto social (fls.29/65), 
manifestação do COJO no Inquérito Civil Público n.º 
1.30.001.003598/2013-17 (fls.66/69), demonstrações 
contábeis 2010 (fls.70/88), demonstrações contábeis 2011 e 
2012 (fls.89/120), demonstrações contábeis 2012 e 2013 
(fls.121/152), demonstrações contábeis 2014 (fls. 153/187), 
demonstrações contábeis 2015 (fls.188/225), relação de 
links disponíveis do Comitê Rio 2016 (fls.226/227), acórdão 
n.º 1857/2015 – TCU - Plenário (fls.228/232). 

Petição do MPF (fl.233), trazendo os seguintes 
documentos: Recomendação nº 1/2015 - MPF/PR/GAB/LMF - Grupo 
de Trabalho Olimpíadas - PR-RJ-00059332/2015 (fls.234/239); 
Relatório/Voto/Acórdão TCU-Plenário Processo TC 
012.890/2013-8 (fls.240/298); Lei n.º 12.035/2009 
(fls.299/302); Relatório/Voto/Acórdão TCU-Plenário  
Processo TC 010.138/2014-5 (fls.303/345); Lei n.º 
13.161/2015 (fls.346/350); Relatório/Voto/Acórdão TCU-
Plenário Processo TC 008.486/2015-8 (fls.351/420); Ofício 
CEF nº 249/2015 (fls. 476/477); Ofício CEF nº 220/2015 
(fls.478/479); Ofício CEF nº 0103/2015 (fl.480); Ofício CEF 
nº 0104/2015 (fl.481); consultas Correio rastreio 
(fls.482/483); Monitoramento, Pronunciamento e Ofício do 
TCU Processo TC 018.312/2015-2 (fls.484/490); Ofício CEF nº 
253/2015 (fls.491/492); Petições do COJO no Processo TC 
018.312/2015-2 (fls. 505/506 e 508/512);  Pronunciamento do 
TCU Processo TC 018.312/2015-2 (fl.507); Termo de Ajuste e 
Compromissos Recíprocos, e de Contratação de Empreitada por 
Preço Global para execução de Projeto, Demolição, 
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Modificação e Reforma de Imóveis com Finalidade Residencial 
(fls.513/583); Histórico de Custos Rio 2016 (fls.584/589); 
Technical Manual on Olympic Village (fls.590/979); Despacho 
do TCU Processo TC 018.312/2015-2 (fl.980); Procuração do 
COJO (fl.981); Monitoramento e Pronunciamentos do TCU 
Processo TC 018.312/2015-2 (fls.982/986); Portaria de 
Fiscalização/Fase Planejamento nº 1085/2015 do TCU 
(fl.987); Ofício TCU nº 3074/2015 Processo TC 018.312/2015-
2 (fl.988); Despacho do TCU Processo TC 008.486/2015-8 
(fls.989/990); Petição do COJO no Processo TC 008.486/2015-
8 (fls.991/993); AR Ofício TCU nº 3074/2015 (fls.994/995); 
Despacho do TCU Processo TC 008.486/2015-8 (fls.996/997); 
Ofício Prefeitura RJ PG/GAB nº 172 acompanhado de 
documentos (fls.1001/1067); Notícia sobre o Comitê Rio 2016 
(fls.1068/1069); Informações do COJO para Auditores 
Federais de Controle Externo (fls.1070/1079); Ofício 
Ministério do Esporte nº 319/2015 acompanhado de documentos 
(fls.1080/1102); Demonstrações Contábeis do COJO 
(fls.1103/1135); Despacho, Monitoramento e Pronunciamento 
do TCU Processo TC 018.312/2015-2 (fls.1136/1143); Ofício 
CEF nº 0125/2015 (fls.1144/1146); Estatuto do COJO 
(fls.1147/1166). 

Decisão da 3ª Vara Federal (fls.1167/1173) determinou 
a inclusão da UNIÃO no polo passivo e deferiu em parte a 
medida liminar, para determinar que o COMITÊ ORGANIZADOR 
DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016, tão logo sejam concluídos os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos: “1) dê ampla publicidade 
às suas receitas e gastos ao público em geral, fornecendo 
as informações correlatas eventualmente requeridas, nos 
termos da Lei nº 12.527/2011, com a ressalva de eventual 
documento cujo acesso seja considerado restrito ou 
sigiloso, por motivo de interesse público segundo as 
balizas legais”; 2) “forneça todos os dados relativos a 
receitas e gastos ao Ministério Público e ao Tribunal de 
Contas, no prazo de 10 dias da data em que for solicitada a 
informação, ressalvada a hipótese de eventual sigilo que 
venha a ser deferida por este Juízo, nos termos acima 
indicados - o que não impedirá o acesso às informações 
pelos órgãos públicos, mas poderá implicar em ônus do 
agente público de manter o grau de sigilo”. 

Aditamento à inicial do MPF (fl.1177) requerendo a 
inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo. 

Aditamento à inicial do MPF (fls.1178/1189 e 
1207/1218), requerendo a inclusão do MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, no polo passivo, bem como nova providência em 
caráter liminar, tendo em vista fato superveniente 
noticiado na imprensa, relacionado com o repasse 
governamental de aproximadamente 270 milhões de reais ao 
Comitê Olímpico para a cobertura de reconhecido déficit, 
para que seja determinado: a) à UNIÃO e ao MUNICÍPIO DO RIO 
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DE JANEIRO que “se abstenham de fazer qualquer repasse de 
verbas públicas para o COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 
OLÍMPICOS RIO-2016, até que seja dada ampla publicidade de 
todas as receitas e despesas ao público em geral, forneça 
todos os dados relativos a receitas e gastos ao Ministério 
Público Federal e ao Tribunal de Contas da União e 
apresente, com ampla publicidade, as justificativas para o 
recebimento de verbas públicas, sob pena de multa diária 
pessoal ao seu responsável no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais)”; b) caso já tenham sido feito tais repasses de 
verbas por parte dos entes públicos ou de uma de suas 
autarquias ou empresas públicas, que o COMITÊ ORGANIZADOR 
DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016 “se abstenha a realizar 
qualquer pagamento ou transferência com esses recursos, sob 
pena de multa diária pessoal ao seu responsável no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais)”; c) que a UNIÃO, o MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO e o COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 
OLÍMPICOS RIO-2016 informem, no prazo de 48 horas, se foi 
realizado ou recebido qualquer repasse de recursos 
públicos, sob pena de serem bloqueados da conta deste 
último a quantia de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta 
milhões de reais), o que também deverá ocorrer na hipótese 
de comprovação de qualquer repasse; d) a quebra do sigilo 
bancário do COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016 
nos meses de julgo e agosto de 2016. 

Com a petição, vieram os seguintes documentos: 
reportagem do site UOL (fls.1190/1191 e 1219/1220), 
reportagem do site IG (fls.1192/1193 e 1224/1225), 
reportagem do site G1 (fls.1194/1195 e 1226/1227), 
reportagem do site FOLHA (fls.1196/1197 e 1222/1223), 
reportagem de site não identificado, escrita por Vladimir 
Platonow, repórter da Agência Brasil, com edição de Fábio 
Massalli (fls.1198 e 1221) 

Decisão da 11ª Vara Federal, atuando em regime de 
plantão (fls.1199/1200), entendeu que a apreciação do 
pedido de liminar deveria ser precedida de prévia colheita 
de informações junto aos órgãos envolvidos, pelo que 
determinou a intimação da União, do Município do Rio de 
Janeiro e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro para prestar informações, no prazo de 48 horas, 
sobre: “(i) a justificativa legal e circunstancial para o 
repasse do valor de aproximadamente 270 milhões de reais 
para o custeio da organização dos jogos olímpicos, (ii) a 
respectiva destinação e cronograma de desembolso desses 
valores, bem como outras informações pertinentes para a 
apreciação dos pedidos”. 

Mandados de intimação do COJO (fls.1201/1202), do 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (fls.1203/1204) e da UNIÃO 
FEDERAL (fls.1205/1206). 
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Manifestação do COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS 
RIO-2016 (fls.1228/1233), trazendo contrato de patrocínio 
com a APEX-BRASIL (fls.1234/1269) e alegando, em 
preliminar, a preclusão do direito da parte autora para 
aditar o pedido, nos termos do art.329 do CPC/2015, eis que 
formulado após a citação do réu, bem como que estaria 
havendo indevida ampliação de competência, e, no mérito, a 
total improcedência do novo pedido liminar formulado, aos 
seguintes argumentos: já foi demonstrado que as suas contas 
são públicas e que, muito embora não esteja sujeito à 
jurisdição do Tribunal de Contas da União, eis que não 
recebe recursos públicos federais, sempre prestou todos os 
esclarecimentos solicitados e seguiu as recomendações 
feitas; sob o argumento de transparência, a pretensão do 
demandante está baseada em “notícias erradas publicadas na 
imprensa”, podendo vir a “inviabilizar as atividades 
sociais do Réu em pleno transcorrer dos Jogos Olímpicos”; a 
AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX-
BRASIL) adquiriu cota de patrocínio do réu em 04/08/2016, 
por meio do qual, em troca do pagamento de certa quantia, 
adquiriu direitos, dentre os quais o de vincular suas 
marcas às propriedades intelectuais do réu; o réu não é 
beneficiário de verbas públicas federais, nada mais tendo 
contratado, por via de convênio, com a UNIÃO FEDERAL; o réu 
tem um contrato de patrocínio firmado com empresa 
integrante da administração pública federal indireta, qual 
seja a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS; embora 
há tratativas em curso, o réu não assinou convênio com o 
Município do Rio de Janeiro, nem contratou patrocínios com 
empresas da administração municipal indireta; o controle 
externo dos contratos já celebrados ou que vierem a ser 
celebrados entre o réu e empresas da administração pública 
indireta serão devidamente fiscalizados e todas as 
informações requeridas pelos órgãos de controle serão 
prestadas; são, pois, inverídicas as “notícias de jornal” 
em que se baseia a pretensão da parte impetrante, pois o 
réu não recebeu da UNIÃO FEDERAL e do MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO o valor de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta 
milhões de reais), muito embora reconheça estar em 
tratativas para celebrar contratos de patrocínio, cujos 
valores não estão definidos. 

Manifestação do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
(fls.1270/1283), requerendo, em preliminar, a dilação do 
prazo anteriormente fixado para apresentação de informaçoes 
relativas a possíveis repasses, bem como sustentando a 
ilegitimidade ativa do MPF, a incompetência absoluta da 
Justiça Federal no que diz respeito a quaisquer valores 
provenientes de verbas municipais e a ausência dos 
requisitos para concessão da tutela de urgência requerida 
pelo MPF, aos seguintes argumentos: não há urgência a 
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justificar a concessão da medida, pois a pretensão decorre 
de inquérito civil em tramitação há mais de três anos e a 
complexidade da matéria não recomenda a sua apreciação em 
sede de cognição sumária; os fundamentos invocados pelo MPF 
estão equivocados; a declaração feita unilateralmente pelo 
Ex.mo Sr. Ministro da Casa Civil não constitui ato 
administrativo oficial e, ainda que assim o fosse, qualquer 
decisão de contratação com entidade priva configura decisão 
de conteúdo político, não corrigível pelo Judiciário sob 
pena de violação ao princípio da separação de poderes; toda 
e qualquer subvenção e transferência de recursos é feita 
com base em prévia autorização normativa; há previsão 
constitucional de investimento no esporte por parte de 
entidades estatais e, no caso, o aporte de recursos 
públicos para a realização das Olimpíadas importa em legado 
de melhorias a longo prazo que beneficiará toda a 
população; todas as entidades envolvidas respeitam as 
regras de transparência e responsabilidade fiscal; o 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO vem honrando os compromissos 
assumidas nacional e internacionalmente visando a 
realização efetiva e plena dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos; é fato notório que o resultado das receitas 
auferidas não alcança todos os custos para a adequada 
realização do evento, pelo que se cogita de um aporte de 
recursos do Município, a se efetivar por meio de convênio a 
ser celebrado com o COMITÊ ORGANIZADOR RIO-2016, para 
viabilizar determinadas atividades necessárias, todos eles 
com “destinação de verbas específicas, controle de sua 
execução e prestação regular de contas pela entidade que 
recebe as verbas”. 

Manifestação da UNIÃO FEDERAL (fl.1285), trazendo 
informações prestadas pela Subchefia de Articulação e 
Monitoramento da Casa Civil (fls.1286/1291), em que se 
assevera não haver previsão, no âmbito da administração 
direta e de conhecimento daquele órgão, de transferência de 
recursos financeiros ao COMITÊ ORGANIZADOR  DOS JOGOS 
OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO-2016, para cobertura de 
eventuais déficits. 

Relatados, passo a decidir, justificando a demora ante 
a complexidade inerente ao caso dos autos e à 
multiplicidade de demandas trazidas a este regime especial 
de funcionamento em plantão da Justiça Federal do Rio de 
Janeiro durante os Jogos Olímpicos, regulamentado por ato 
do e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2-RSP-
2016/00006, de 04/03/2016). 

 
Em primeiro lugar, conforme já relatado, a medida 

liminar inicialmente requerida pela parte impetrante já foi 
decidida pelo Juízo natural, não cabendo, a respeito, por 
óbvio, a prática de qualquer ato por este Juízo de plantão. 
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Nos termos da Consolidação de Normas da Corregedoria-
Regional da Justiça Federal da 2ª Região (Provimento 011, 
de 04 de abril de 2011), a atuação dos juízes responsáveis 
pelo plantão judiciário está limitada “aos casos de 
urgência, assim considerados aqueles em que haja sério 
risco de lesão irreversível ao direito postulado ou à 
garantia da aplicação da lei penal, tornando inadiável a 
apreciação do requerimento durante o período de plantão” 
(art.115 da CNCRJF da 2ª Região). 

Dispõe o mesmo Provimento que, “além da urgência da 
postulação, a atuação do Juiz Plantonista depende da 
demonstração de impossibilidade de postulação anterior, 
perante outro juízo, durante o horário regular de 
expediente” (§ 1º do art.115 da CNCRJF da 2ª Região). 

Passo, pois, a examinar, em sede preliminar, o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos no § 1º e no caput 
do art.115 da CNCRJF da 2ª Região, nos termos do art.2º do 
mesmo artigo. 

 
No caso dos autos, está plenamente demonstrada a 

urgência no provimento liminar requerido pelo MPF 
(fls.1178/1189 e 1207/1218), ante o risco de perecimento de 
direito a ser resguardado por medida de natureza civil, 
consistente na possibilidade de indevida transferência de 
recursos públicos ao COJO, ante a declaração do Ex.mo Sr. 
Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, sobejamente 
divulgada na imprensa nacional em 04/08/2016, sobre o 
iminente aporte de recursos públicos para a realização das 
cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos, 
que se encontram em pleno andamento. 

Pelo mesmo motivo, entendo demonstrada a 
impossibilidade de postulação anterior durante o horário 
regular de expediente, eis que, ante os feriados decretados 
nesta cidade, a Justiça Federal do Rio de Janeiro encontra-
se em regime de plantão desde 04/08/2016 (Ato TRF2-RSP-
2016/00006, de 04/03/2016 e Portaria TRF2-PTP-2016/00367, 
de 02/08/2016). 

Contudo, deve ser ressalvado que apenas os pedidos 
formulados nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do item 3 da petição do 
MPF comprovaram os requisitos acima mencionados, sendo que 
os itens restantes (‘c’, ‘d’, ‘e’ e ‘f’) são ou decorrentes 
dos primeiros pedidos ou não urgentes para que sejam 
apreciados por este plantão judiciário. 

 
No que diz respeito à alegação do COJO e do Município 

do Rio de Janeiro de ilegitimidade do MPF para demandar 
contra o ente municipal, deve-se consignar que a 
competência da Justiça Federal define-se pela natureza das 
pessoas envolvidas no processo, consoante o disposto no 
inciso I, do art. 109 da Constituição da República. 
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Por ser notório que a realização dos Jogos Olímpicos 
conta com recursos públicos federais, inclusive na forma de 
serviços e bens contratados e fornecidos pela União, ou 
seja, subsídios da União envolvidos no orçamento total, 
este também integrado por recursos públicos do Município do 
Rio de Janeiro, verifica-se que tais verbas que compõem o 
orçamento geral do Comitê Olímpico devem se sujeitar à 
prestação de contas perante o TCU – restando claro o 
interesse da União Federal, o que, por consequência, torna 
o Município parte legítima para figurar no presente feito, 
dado que a competência da Justiça Federal também alcança os 
fatos em conexão com sua competência (Súmula n° 208 do C. 
STJ).  

 
Deve também ser registrado que questões preliminares 

ou prejudiciais ao exame do mérito da demanda, bem como 
providências de ordem formal, e mesmo a possibilidade de 
emenda da inicial devem ser apreciadas pelo Juízo natural, 
quando da retomada das atividades regulares da Justiça 
Federal no Rio de Janeiro (ou mesmo durante ela, na 
hipótese do § 5º do art.115 da CNCRJF da 2ª Região). 

De qualquer sorte, sobrevindo novo pedido da parte 
demandante de natureza nitidamente cautelar, com base em 
argumentação que sob todos os ângulos em que for examinada 
guarda intrínseca relação com a matéria inicialmente posta 
nos presentes autos, entendo que pode ser examinada nos 
mesmos autos por este Juízo de plantão, mormente quando a 
apreciação de medida liminar por meio de ajuizamento de 
nova ação recairia, repise-se, para este mesmo órgão. 

Ressalte-se que o art.493 do CPC/2015 dispõe que “se, 
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento 
do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de 
ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a 
decisão”, e que a previsão do seu parágrafo único1 foi 
cumprida pelo Juízo da 11ª Vara Federal, atuando em regime 
de plantão.  

Fazendo uma análise integrativa da legislação 
processual em vigor, extrai-se que, a despeito da 
irresignação dos réus, fatos novos devem sempre ser levados 
em consideração pelo julgador. 

E, ainda que assim não fosse, jamais estaria a matéria 
de fato ou de direito preclusa para o MPF, que poderia 
ajuizar nova ACP em desfavor do COJO ou de quaisquer 
entidades estatais, e inclusive pleitear a sua distribuição 
por dependência ou o reconhecimento de conexão entre as 
demandas para julgamento conjunto. 

                     
1
 Art.493. (omissis). Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes 

sobre ele antes de decidir. 
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   PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 
Quanto ao pedido de liminar propriamente dito, as 

afirmações do Ex.mo Sr. Ministro da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, em entrevista coletiva no dia 04/08/2016, merecem 
– ou deveriam merecer - credibilidade, na medida em que ele 
representa o Governo Federal, mesmo que na peculiar 
condição hoje verificada de interinidade. 

Segundo declaração do Ex.mo Sr. Ministro, os Governos 
Federal e Municipal estariam prestes a socorrer o Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos RIO-2016 com a vultosa 
quantia de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de 
reais), sendo desse montante R$ 150.000.000,00 (cento e 
cinquenta milhões) provenientes da Municipalidade e R$ 
120.000.000,00 (cento e vinte milhões) do Erário Federal. 

Ainda segundo a declaração do Ministro, tais verbas 
destinar-se-iam a cobrir déficit com a organização do 
evento, sendo certo que não há qualquer obrigação legal dos 
Poderes Públicos nesse sentido, ante a revogação do art.15 
e seu parágrafo único da Lei n.º 12.035, de 01/10/2009, em 
decorrência do disposto na Lei n.º 13.161, de 31/08/2015. 

Instados a se manifestar sobre o pedido do MPF, o COJO 
(fls.1228/1233) disse jamais ter recebido qualquer verba 
pública, mas reconheceu que, além de ter um convênio mais 
antigo com a EBCT, firmou recente convênio com a AGÊNCIA DE 
PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX-BRASIL) em 
04/04/2016, para recebimento da quantia de R$ 30.000.000 
(trinta milhões de reais), e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
(fls.1270/1283) admitiu estar em tratativas para o 
estabelecimento de convênios com o COJO. 

A informação trazida pela UNIÃO FEDERAL, conquanto 
firmada pela Sra. Subchefe de Articulação e Monitoramento 
da Casa Civil da Presidência da República (fl.1286), 
contrasta frontalmente com a declaração do Ex.mo Sr. 
Ministro da Casa Civil da Presidência da República, 
anteriormente referida. 

De tudo, há fundado receio de que os convênios que 
estão em vias de serem celebrados ou que o foram 
recentemente, às vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos, 
estejam importando em transversal e indevida assunção, 
pelas entidades públicas, de obrigação não mais existente, 
ante a revogação do dispositivo legal que implicava na 
destinação de recursos públicos para cobrir eventuais 
déficits operacionais do COJO. 

Havendo, pois, fundado receio de que verbas públicas 
estejam sendo empregadas, direta ou transversalmente, de 
modo a assegurar a realização dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos, impõe-se, dado o notório interesse público 
que norteia o evento, que sejam observados os requisitos  
de transparência e publicidade, exigidos pela Lei n.º 
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

12.527, de 18/11/2011 – o que não se verifica no caso 
concreto. 

Como bem observado pelos i. Representantes do MPF, em 
cotejo com as alegações dos réus e com os documentos 
apresentados nos presentes autos, há fundada dúvida de que 
tenha sido dada a devida publicidade e transparência aos 
valores repassados, ou prestes a o serem, que, após 
ingressarem nas contas do COJO, pessoa jurídica de direito 
privado, poderão ser gastos sem qualquer controle e 
dificilmente recuperados por quaisquer dos órgãos públicos, 
que se encontram em difícil situação financeira, como é de 
conhecimento geral. 

Do exposto, defiro a liminar postulada pelo MPF, com 
base no art. 12 da Lei n° 7.347/1985, para determinar que: 

 
a) a UNIÃO e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO se 

abstenham de fazer qualquer repasse de verbas 
públicas para o COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS 
OLÍMPICOS RIO-2016, até que seja dada ampla 
publicidade de todas as receitas e despesas ao 
público em geral, bem como forneçam todos os dados 
relativos a receitas e gastos ao Ministério Público 
Federal e ao Tribunal de Contas da União e 
apresentem, com ampla publicidade, as 
justificativas para o recebimento de verbas 
públicas, sob pena de multa diária pessoal ao seu 
responsável no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais);  
 

b) caso já tenham sido feitos tais repasses de verbas 
por parte dos entes públicos ou de uma de suas 
autarquias ou empresas públicas, que o COMITÊ 
ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO-2016 se 
abstenha de realizar qualquer pagamento ou 
transferência com esses recursos, sob pena de multa 
diária pessoal ao seu responsável no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais). 

 
Intimem-se com urgência. 
Findo o plantão sem qualquer outro requerimento, 

encaminhem-se os autos ao Juízo natural – 3ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 12/08/2015, às 19:20h. 
 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2016. 

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS 
Juíza Federal  
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