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RULLYAN PETERSON SAMPAIO, 

epígrafe, vem respeitosamente 

expor e requerer como segue:
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PROCURADORIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DESPORTIVA DA CBA – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

AUTOS DE INQUÉRITO Nº 17/2015 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, vem respeitosamente a presença de Vossas Excelências, informar, 

expor e requerer como segue: 

_____________________________________________________________________________________ 
Fone: 65-3329-2216 

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

devidamente qualificado nos autos em 

a presença de Vossas Excelências, informar, 
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Primeiramente importante deixar claro que apesar de constar como 

interessado, também sou testemunha ocular da vergonhosa conduta que tive 

de presenciar e vendo as test

a uma pelo senhor Vanderlei Reck, não pretendo retr

aumentar uma vírgula do que relatei

automobilismo e violência não combinam, nem serão por esta Suprema 

cortejados, é que faço nova declaração para esclarecer ainda ma

desenrolar dos fatos. 

 

Importante destacar que por se tratar de um esporte amador e com finalidade 

recreativa, não disponho de condições para levar todas as dezenas de pessoas 

que tudo presenciaram e que mesmo sofrendo pressão dos denunciados, ainda 

assim estão dispostos a contar a verdade, por isso, peço a substituição dos 

depoimentos pelas declarações em anexo

 

Peço alternativamente que caso haja intenção de ouvir as testemunh

ser contatadas pelos telefones pessoais que indiquei no rol de testemunhas, 

e/ou que sejam ouvidas de forma descentralizadas no Estado de Mato Grosso, 

onde poderei conduzir todas as testemunhas até a capital ou local por Vossas 

Excelências indicado para oitiva

 

Pode-se ainda realizar as oitivas por vídeo conferência e/ou gravação de mídia 

se necessário for, pois todos os declarantes estão 

comprometidos com a verdade

 

Informo também, que procurei o Diretor de Provas 

Comissários Flavio Pinto d

presenciaram mas foram

situação estava nas mãos das autoridades máximas do evento, sendo eles: o 

Presidente da CNVT Vanderlei Reck e do Comissá

Kazy Som; os mesmos alegaram que não tinham autorização do S
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Primeiramente importante deixar claro que apesar de constar como 

interessado, também sou testemunha ocular da vergonhosa conduta que tive 

de presenciar e vendo as testemunhas por mim arroladas serem visitadas 

pelo senhor Vanderlei Reck, não pretendo retroceder nem mesmo 

aumentar uma vírgula do que relatei, pois pelo amor ao esporte e certo que 

automobilismo e violência não combinam, nem serão por esta Suprema 

cortejados, é que faço nova declaração para esclarecer ainda ma

Importante destacar que por se tratar de um esporte amador e com finalidade 

recreativa, não disponho de condições para levar todas as dezenas de pessoas 

ue tudo presenciaram e que mesmo sofrendo pressão dos denunciados, ainda 

assim estão dispostos a contar a verdade, por isso, peço a substituição dos 

depoimentos pelas declarações em anexo; 

Peço alternativamente que caso haja intenção de ouvir as testemunh

ser contatadas pelos telefones pessoais que indiquei no rol de testemunhas, 

e/ou que sejam ouvidas de forma descentralizadas no Estado de Mato Grosso, 

onde poderei conduzir todas as testemunhas até a capital ou local por Vossas 

do para oitiva; 

se ainda realizar as oitivas por vídeo conferência e/ou gravação de mídia 

se necessário for, pois todos os declarantes estão à 

comprometidos com a verdade; 

que procurei o Diretor de Provas José Carlos 

Comissários Flavio Pinto da Fonseca (Pill)e Julian Gabriel 

s foram impedidos de relatar em suas súmulas, já que a 

situação estava nas mãos das autoridades máximas do evento, sendo eles: o 

Presidente da CNVT Vanderlei Reck e do Comissário Técnico da CBA Robinson 

alegaram que não tinham autorização do S
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Primeiramente importante deixar claro que apesar de constar como 

interessado, também sou testemunha ocular da vergonhosa conduta que tive 

emunhas por mim arroladas serem visitadas uma 

oceder nem mesmo 

, pois pelo amor ao esporte e certo que 

automobilismo e violência não combinam, nem serão por esta Suprema Corte 

cortejados, é que faço nova declaração para esclarecer ainda mais todo o 

Importante destacar que por se tratar de um esporte amador e com finalidade 

recreativa, não disponho de condições para levar todas as dezenas de pessoas 

ue tudo presenciaram e que mesmo sofrendo pressão dos denunciados, ainda 

assim estão dispostos a contar a verdade, por isso, peço a substituição dos 

Peço alternativamente que caso haja intenção de ouvir as testemunhas, podem 

ser contatadas pelos telefones pessoais que indiquei no rol de testemunhas, 

e/ou que sejam ouvidas de forma descentralizadas no Estado de Mato Grosso, 

onde poderei conduzir todas as testemunhas até a capital ou local por Vossas 

se ainda realizar as oitivas por vídeo conferência e/ou gravação de mídia 

 disposição e 

José Carlos Gabriel, os 

Gabriel que a tudo 

impedidos de relatar em suas súmulas, já que a 

situação estava nas mãos das autoridades máximas do evento, sendo eles: o 

rio Técnico da CBA Robinson 

alegaram que não tinham autorização do Senhor José 
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Maria Fratuchelli suposto Vice Presidente da FEMTAU para declarar nada que 

não fosse de convocação exclusiva da CBA.

 

Diante dessa informação, requer seja oficiado o Diretor de Provas senhor José 

Carlos Gabriel; e os comissários 

para que possam, sem pressão e sem coação, prestar seus devidos 

esclarecimentos sobre o acontecido naquele fatídico dia, sempre pautado no 

compromisso com a verdade, o que fica desde já requerido.

 

Tomei conhecimento ainda qu

Etapa do Brasileiro em São José dos Pinhais 

Piloto agindo como se nada tivesse acontecido e lá passou informações falsas 

aos competidores sobre o ocorrido espalhando aos quatro vent

deixando transparecer e fortificar a sensação de impunidade.

 

Não obstante, seu filho e também agressor Emerson Reck também compareceu 

nesta última edição do Estadual de Velocidade na Terra 

na cidade de Campo Novo do Pa

indiferença, pois os dirigentes já anuncia

pois segundo informações que me foram prestadas pelo senhor José Maria 

Fratuchelli (vice presidente da FAU) a conduta do senhor Vanderlei e do 

justificável já que o outro piloto adentrou na pista na contra mão de direção e 

foi este o motivo do acidente.

 

Importante deixar registrado minha revolta e indignação com esta afirmação do 

senhor José Maria Fratuchelli, pois ao meu ver

agressão física; e mais, quem lê e entende o CDA sabe que o responsável 

pelo acidente foram os comissários que liberaram o treino sem vistoriar a pista, 

pois se tratava da inauguração do autódromo, portanto, novo e desconhecido o 

traçado por todos os competidores, então a falha foi deles que não alertaram a 

ausência de sinalização no autódromo, não havia placas de sinalização, não 

havia nenhuma marcação que indicasse o sentido da pista, nem onde ficava a 
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Maria Fratuchelli suposto Vice Presidente da FEMTAU para declarar nada que 

não fosse de convocação exclusiva da CBA. 

Diante dessa informação, requer seja oficiado o Diretor de Provas senhor José 

Carlos Gabriel; e os comissários Flavio Pinto da Fonseca (Pill)e Julian Gabriel 

para que possam, sem pressão e sem coação, prestar seus devidos 

esclarecimentos sobre o acontecido naquele fatídico dia, sempre pautado no 

compromisso com a verdade, o que fica desde já requerido. 

Tomei conhecimento ainda que o Senhor Vanderlei Reck se apresentou na 

em São José dos Pinhais – PR, como Presidente da CNVT e 

Piloto agindo como se nada tivesse acontecido e lá passou informações falsas 

aos competidores sobre o ocorrido espalhando aos quatro vent

deixando transparecer e fortificar a sensação de impunidade. 

Não obstante, seu filho e também agressor Emerson Reck também compareceu 

nesta última edição do Estadual de Velocidade na Terra ocorrida dia 29 e 30/08 

na cidade de Campo Novo do Parecis – MT tratou a todos com a mesma 

indiferença, pois os dirigentes já anunciaram que o mesmo não será punido, 

pois segundo informações que me foram prestadas pelo senhor José Maria 

Fratuchelli (vice presidente da FAU) a conduta do senhor Vanderlei e do 

justificável já que o outro piloto adentrou na pista na contra mão de direção e 

foi este o motivo do acidente. 

Importante deixar registrado minha revolta e indignação com esta afirmação do 

senhor José Maria Fratuchelli, pois ao meu ver,não há nada que justifique 

e mais, quem lê e entende o CDA sabe que o responsável 

pelo acidente foram os comissários que liberaram o treino sem vistoriar a pista, 

pois se tratava da inauguração do autódromo, portanto, novo e desconhecido o 

r todos os competidores, então a falha foi deles que não alertaram a 

ausência de sinalização no autódromo, não havia placas de sinalização, não 

havia nenhuma marcação que indicasse o sentido da pista, nem onde ficava a 
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Maria Fratuchelli suposto Vice Presidente da FEMTAU para declarar nada que 

Diante dessa informação, requer seja oficiado o Diretor de Provas senhor José 

e Julian Gabriel 

para que possam, sem pressão e sem coação, prestar seus devidos 

esclarecimentos sobre o acontecido naquele fatídico dia, sempre pautado no 

e o Senhor Vanderlei Reck se apresentou na 

como Presidente da CNVT e 

Piloto agindo como se nada tivesse acontecido e lá passou informações falsas 

aos competidores sobre o ocorrido espalhando aos quatro ventos seu poder 

Não obstante, seu filho e também agressor Emerson Reck também compareceu 

ocorrida dia 29 e 30/08 

tratou a todos com a mesma 

ram que o mesmo não será punido, 

pois segundo informações que me foram prestadas pelo senhor José Maria 

Fratuchelli (vice presidente da FAU) a conduta do senhor Vanderlei e do filho é 

justificável já que o outro piloto adentrou na pista na contra mão de direção e 

Importante deixar registrado minha revolta e indignação com esta afirmação do 

que justifique 

e mais, quem lê e entende o CDA sabe que o responsável 

pelo acidente foram os comissários que liberaram o treino sem vistoriar a pista, 

pois se tratava da inauguração do autódromo, portanto, novo e desconhecido o 

r todos os competidores, então a falha foi deles que não alertaram a 

ausência de sinalização no autódromo, não havia placas de sinalização, não 

havia nenhuma marcação que indicasse o sentido da pista, nem onde ficava a 
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entrada e a saída de Box; assim como 

nenhum equipe de bandeirinhas e sinalizadores, nem segurança havia na pista 

e tudo isso que digo e afirmo foi por mim e dezenas de pessoas presenciado.

 

Tomei conhecimento ainda que o piloto Emerson Reck ainda na Etapa de 

Tapurah teve outro desentendimento, desta v

xingado, teve a bandeira arrancada de suas mãos e jogada ao chão pelo piloto 

citado, que o obrigou a empurrar seu fórmula

um barranco ao escapar da pist

Carlos Gabriel, tal conduta foi levada pelo bandeirinha até os Comissários Julian

Gabriel e Robinson Kazy som

presenciou e solicitou uma punição do piloto, porém, mais 

Presidente da CNVT prevaleceu e ordenou que n

foi feito pelos Comissários 

Kazy Som relatou por alto 

bandeirinha sem conter detalhes, mas o depoimento do Diretor de Provas e 

mais a declaração que solicitamos ao dito bandeirinha podem esclarecer tal 

situação, o que demanda maior dilação probatória, sendo exíguo o tempo para 

reunir todas as provas antes da abertura da 

04/09/2015 no Rio de Janeiro.

 

Assim requer seja oportunizado ao interessado a juntar todas as provas que 

conseguir antes do encerramento da instrução que desde já pede dilação.

 

Isto posto, requer seja recebido o presente 

 

Acatar o pedido de substituição dos depoimentos pelas declarações em anexo 

que serão todas encaminhadas os originais posteriormente

comprometo inclusive de informar o código de rastreamento;

 

Alternativamente requer, caso

dos declarantes por vídeo conferência e/ou mídia gravada;
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entrada e a saída de Box; assim como também, liberaram os treinos sem 

nenhum equipe de bandeirinhas e sinalizadores, nem segurança havia na pista 

e tudo isso que digo e afirmo foi por mim e dezenas de pessoas presenciado.

Tomei conhecimento ainda que o piloto Emerson Reck ainda na Etapa de 

apurah teve outro desentendimento, desta vez com um bandeirinha que foi 

gado, teve a bandeira arrancada de suas mãos e jogada ao chão pelo piloto 

citado, que o obrigou a empurrar seu fórmula, pois havia ficado enroscado em 

um barranco ao escapar da pista. Segundo afirmou o diretor de Provas José 

al conduta foi levada pelo bandeirinha até os Comissários Julian

Kazy som, sendo que o Diretor de Provas Gabriel tudo 

presenciou e solicitou uma punição do piloto, porém, mais uma vez o poder do 

CNVT prevaleceu e ordenou que não se registrasse nada e assim 

foi feito pelos Comissários subordinados, no entanto, o Comissário Robinson 

relatou por alto um suposto desentendimento entre o piloto e um 

sem conter detalhes, mas o depoimento do Diretor de Provas e 

mais a declaração que solicitamos ao dito bandeirinha podem esclarecer tal 

situação, o que demanda maior dilação probatória, sendo exíguo o tempo para 

reunir todas as provas antes da abertura da instrução aprazada para o dia 

04/09/2015 no Rio de Janeiro. 

Assim requer seja oportunizado ao interessado a juntar todas as provas que 

conseguir antes do encerramento da instrução que desde já pede dilação.

eja recebido o presente pedido para: 

Acatar o pedido de substituição dos depoimentos pelas declarações em anexo 

que serão todas encaminhadas os originais posteriormente via sedex

comprometo inclusive de informar o código de rastreamento; 

Alternativamente requer, caso julguem necessário, seja tomado os depoimentos 

dos declarantes por vídeo conferência e/ou mídia gravada; 
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também, liberaram os treinos sem 

nenhum equipe de bandeirinhas e sinalizadores, nem segurança havia na pista 

e tudo isso que digo e afirmo foi por mim e dezenas de pessoas presenciado. 

Tomei conhecimento ainda que o piloto Emerson Reck ainda na Etapa de 

ez com um bandeirinha que foi 

gado, teve a bandeira arrancada de suas mãos e jogada ao chão pelo piloto 

, pois havia ficado enroscado em 

Segundo afirmou o diretor de Provas José 

al conduta foi levada pelo bandeirinha até os Comissários Julian 

, sendo que o Diretor de Provas Gabriel tudo 

uma vez o poder do 

ão se registrasse nada e assim 

, no entanto, o Comissário Robinson 

um suposto desentendimento entre o piloto e um 

sem conter detalhes, mas o depoimento do Diretor de Provas e 

mais a declaração que solicitamos ao dito bandeirinha podem esclarecer tal 

situação, o que demanda maior dilação probatória, sendo exíguo o tempo para 

instrução aprazada para o dia 

Assim requer seja oportunizado ao interessado a juntar todas as provas que 

conseguir antes do encerramento da instrução que desde já pede dilação. 

Acatar o pedido de substituição dos depoimentos pelas declarações em anexo 

via sedex, o qual me 

julguem necessário, seja tomado os depoimentos 
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Tendo em vista a proibição pelos supostos dirigentes da FAU de permitir que os 

Comissários Flavio Pinto d

de provas José Carlos Gabriel prestassem declarações sobre o ocorrido, e 

considerando que lhe foi

expressa desta Confederaç

oficiados para que prestem suas declarações livre de coação e comprometidos 

com a verdade; 

 

Por fim, caso não esteja suficientemente comprovado as ações cometidas pelos 

investigados, requer a dilação de prazo para conclusão do inquérito para que 

possibilite este peticionante a providenciar as demais provas que conseguir.

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Tangará da Serra – MT / Rio de Janeiro 
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Tendo em vista a proibição pelos supostos dirigentes da FAU de permitir que os 

Comissários Flavio Pinto da Fonseca (Pill) e Julian Gabriel, assim como o diretor 

de provas José Carlos Gabriel prestassem declarações sobre o ocorrido, e 

lhe foi informado que somente com uma convocação 

expressa desta Confederação é que poderiam se manifestar,r

oficiados para que prestem suas declarações livre de coação e comprometidos 

Por fim, caso não esteja suficientemente comprovado as ações cometidas pelos 

investigados, requer a dilação de prazo para conclusão do inquérito para que 

e este peticionante a providenciar as demais provas que conseguir.

MT / Rio de Janeiro – RJ, 04 de setembro de 2015.

RULLYAN PETERSON SAMPAIO 

OAB/MT 11.691 
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Tendo em vista a proibição pelos supostos dirigentes da FAU de permitir que os 

(Pill) e Julian Gabriel, assim como o diretor 

de provas José Carlos Gabriel prestassem declarações sobre o ocorrido, e 

informado que somente com uma convocação 

ão é que poderiam se manifestar,requer sejam 

oficiados para que prestem suas declarações livre de coação e comprometidos 

Por fim, caso não esteja suficientemente comprovado as ações cometidas pelos 

investigados, requer a dilação de prazo para conclusão do inquérito para que 

e este peticionante a providenciar as demais provas que conseguir. 

de setembro de 2015. 


