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FATO RELEVANTE 

  

Operação de Busca e Apreensão de Documentos 

 

  

A JHSF Participações S.A. (“JHSF3”) informa que, nesta manhã, a Polícia Federal esteve na sede da Companhia 

para cumprir Mandado de Busca e Apreensão (“Mandado”) de documentos. Dois executivos prestaram 

depoimento à Polícia Federal. A Companhia prestou todo o apoio necessário ao fiel cumprimento do 

Mandado. 

 

Desde quando tomou conhecimento pela imprensa a respeito da suposta delação do Sr. Benedito de Oliveira 

Neto, a Companhia contratou advogado para acompanhar o assunto e colocou-se à inteira disposição da 

Justiça para prestar os devidos esclarecimentos.  

 

A Companhia confirma que (i) não celebrou qualquer contrato com o instituto de pesquisas Vox Populi; (ii) 

agiu dentro dos parâmetros legais quando da realização de contribuições para campanhas políticas; (iii) os 

termos, condições e garantias contratados com o BNDES no financiamento do Aeródromo Catarina - processo 

esse que durou cerca de 3 anos - são os usuais de mercado. 

 

A Administração reafirma seu compromisso com o esclarecimento dos fatos e aproveita para dizer que já 

estavam em curso procedimentos internos de investigação sobre as supostas alegações, conduzidos pelo 

escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. 

 

 

 

São Paulo, 16 de Agosto de 2016 

 

 

  

Thiago Alonso de Oliveira 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  
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MATERIAL FACT 

 

 

Documents Search and Seizure  

 

 

JHSF Participações S.A. (“JHSF3”) hereby announces that, on this date, the Brazilian Federal Police was at the 

Company's headquarters to Search and Seizure ("S&S") documents. Two executives gave testimony to the 

Federal Police. The Company has provided all necessary support to the activity. 

 

As soon as JHSF has been informed by the press about the alleged plea bargain of Mr. Benedito de Oliveira 

Neto, the Company hired a lawyer to follow up the matter and placed itself at the disposal of Justice to 

provide the necessary clarifications. 

 

The Company confirms that (i) has not entered into any contract with the research institute Vox Populi; (ii) 

has acted within the legal parameters when making contributions to political campaigns; (Iii) the terms, 

conditions and guarantees contracted with BNDES for financing the Catarina Airport - a process that lasted 

about three years - are the market usual. 

 

Management reaffirms its commitment to the clarification of the facts and takes the opportunity to say that 

were already ongoing internal investigation procedures on the alleged claims, led by the law firm Mattos Filho, 

Veiga Filho, Marrey Jr. and Quiroga Advogados. 

 

 

Thiago Alonso de Oliveira 

CFO and IRO 


