
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA: 

PROCESSO Nº 0502834-85.2016.4.02.51011

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República

que  ao  final  subscrevem,2 no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  em

especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, comparece perante este Juízo para,

com  base  nas  provas  contidas  nos  diferentes  autos  eletrônicos  em  epígrafe,  oferecer

DENÚNCIA em desfavor de:

1) ADIR ASSAD, sócio de direito e/ou de fato de empresas, brasileiro,
casado, engenheiro, documento de identidade n° 5755074/SPP/SP, CPF
n°  758.948.158-00,  nascido  aos  14/02/1953,  natural  de  São Paulo/SP,
filho  de  Assad  Muhamad  e  Nazira  Elias  Muhamad,  residente  na  rua
Armando Petrella, 431, Torre 8, Unidade 9, Jardim Panorama/SP;

2) SAMIR ASSAD, sócio de direito e/ou de fato de empresas, brasileiro,
CPF n° 565.102.768-87, título de eleitor nº 00.959.056.301-41, nascido
aos  13/05/1950,  natural  de São Paulo/SP,  filho  de Assad Muhamad  e
Nazira  Elias  Muhamad,  residente  na  Av.  Itacira,  2259,  Planalto

1 Demais referências : AUTOS Nº 0502834-85.2016.4.02.5101 (Inquérito Policial nº 50/2016-11 – Delecor);
AUTOS Nº  0506190-88.2016.4.02.5101  (Operação  Pripyat  –  prisões  cautelares);  AUTOS Nº  0506314-
71.2016.4.02.5101  (Operação  Pripyat  –  buscas  e  apreensões);  AUTOS  Nº  0506315-56.2016.4.02.5101
(Operação Pripyat – sequestro de bens); AUTOS Nº 0502260-62.2016.4.02.5101 (monitoramento telefônico
e telemático);  AUTOS Nº 0511770-36.2015.4.02.5101 (quebra bancária e fiscal Flexsystem); AUTOS Nº
055927-56.2016.4.02.5101  (quebra  bancária  e  fiscal  VW  Refrigeração);  AUTOS  Nº  0505091-
83.2016.4.02.5101 (quebra bancária e fiscal funcionários públicos); AUTOS Nº 0504557-42.2016.4.02.51.01
(homologação leniência Andrade  Gutierrez);  AUTOS Nº  0505092-68.2016.4.02.5101 (adesão à leniência
Fernando Carvalho); AUTOS Nº 0505905-95.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Fernando Vanconcellos);
AUTOS Nº  0505906-80.2016.4.02.5101  (adesão  à leniência Clorivaldo  Bisinoto);  AUTOS Nº  0505908-
50.2016.4.02.5101  (adesão  à  leniência  Elmio  Rosa);  AUTOS Nº  0505909-35.2016.4.02.5101  (adesão  à
leniência Lauro Tiradentes).

2 Designados para atuar neste feito e conexos pelas Portarias PGR/MPF nº 421 e 422, de 09 de junho de 2016
Portaria PGR/MPF nº 591, de 22 de julho de 2016.
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Paulista/SP; 

3)  MAURO JOSÉ ABBUD, sócio de direito e/ou de fato de empresas,
CPF nº 076.439.308-13, título de eleitor nº 00.027.973.001-59, nascido
aos  23/06/1957,  filho  de  Ivette  Sayeg  Abbud,  residente  na  Av.
Piassanguaba, 2197, Planalto Paulista, São Paulo/SP;

4)  MARCELLO  JOSÉ  ABBUD,  sócio  de  direito  e/ou  de  fato  de
empresas, brasileiro,  divorciado,  engenheiro,  documento  de  identidade
n°5129645/SP, CPF n° 563.588.818-68, nascido aos 07/10/1952, natural
de São Paulo/SP, filho de José Abbud e Ivete Sayeg Abbud, residente na
rua Tuim, 307, apto 81, Moema/SP;

5)  SONIA  MARIZA  BRANCO,  sócia  de  direito  e/ou  de  fato  de
empresas, brasileira, separada, documento de identidade n°5184130-7/SP,
CPF n° 030.455.888-59, nascido aos 02/04/1948, natural de Jaú/SP, filha
de  Wilson  Branco  e  Dalva  de  Oliveira  Branco,  residente  na  rua
Domiciano Leite Ribeiro, 51, apto 41, bloco 03, Vila Guarani/SP;

6)  SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ,  sócia de direito e/ou de
fato de empresas, brasileira, casada, do lar, documento de identidade n°
7420954/SP, CPF n° 903.957.358-15, nascido aos 27/09/1953, natural de
São  Paulo/SP,  filha  de  Wilson  Branco  e  Dalva  de  Oliveira  Branco,
residente na Avenida Leonardo da Vinci, 2566, bloco 01, apto 233, Vila
Guarani/SP;

7)  RAUL TADEO FIGUEROA,  sócio de empresa, brasileiro,  CPF n°
007.077.248-72, nascido em 18/04/1932, filho de BERTA FIGUEROA
residente na Rua Republica de El Salvador, 242, Guarpiranga, São Paulo
– SP;
 
8)  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ, ex-executivo  da  ANDRADE
GUTIERREZ, CPF nº 189.039.917-53, CI 4259-D (CREA-RJ), brasileiro,
casado, engenheiro, nascido em Barra do Piraí-RJ aos 21/04/1949, filho de
Irineu  Fernandes  e  Idalina  Dias  Nora  de  Sá,  com  residência  na  Rua
Almirante Guilhem, 146, Apto. 101, Leblon, Rio de Janeiro-RJ;

9)  CLÓVIS  RENATO  NUMA  PEIXOTO  PRIMO,  ex-executivo  da
ANDRADE GUTIERREZ,  CPF nº 310.592.440-04, CI nº 220.154.176-0,
brasileiro,  casado,  engenheiro  civil,  nascido  em  Rio  Grande-RS  aos
27/09/1956, filho de Pedro Carlos Peixoto Primo e Geny Numa Peixoto
Primo, residente na Avenida Lúcio Costa, nº 3.602, Apto 1.602, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

10)  FLAVIO  DAVID  BARRA, ex-executivo  da  ANDRADE
GUTIERREZ,  CPF  n°  533.853.226-34,  CI  nº  M2577507  (SSP/MG),
brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em Varginha aos 06/05/1962,
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filho de Maria Tereza David Barra, residente na Rua Inhambu, 97, Ap. 21,
Moema,  São Paulo/SP,  onde cumpre  prisão domiciliar  determinada  por
este Juízo;

11) GUSTAVO RIBEIRO DE ANDRADE BOTELHO, ex-executivo
da  ANDRADE  GUTIERREZ,  brasileiro,  CPF  337.882.437-91,  CI nº
54008-D (CREA/RJ),  casado, engenheiro, nascido no Rio de Janeiro em
17/05/1954, filho de Therezinha Ribeiro de Andrade Botelho, residente
da Av. Lúcio Costa, 2.390, Apto. 201, Barra Da Tijuca Rio De Janeiro –
RJ;

pela prática dos crimes a seguir descritos:

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

A presente denúncia apresenta o resultado da parcela da investigação levada

a cabo pelo  Ministério  Público  Federal,  pela  Polícia  Federal  e  pela  Receita  Federal,  cujo

desfecho  foi  consumado  na  denominada  Operação  Pripyat.  O  objetivo  almejado  nessa

operação foi o de aprofundar a investigação de organização criminosa responsável pela prática

de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro na construção da Usina de Angra 3

pela  ELETRONUCLEAR.  Descortinou-se,  desta  feita,  a atuação  de  outros  funcionários

públicos,  além do ex-presidente da estatal Othon Luiz Pinheiro da Silva3,  no esquema de

pagamento de propina por executivos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX. Também

evidenciou-se  a  atuação  de  outros  responsáveis  por  empresas  interpostas,  utilizadas  para

viabilizar a lavagem dos ativos ilicitamente transferidos em forma de propina.

A Operação Pripyat foi um desdobramento da 16ª Fase da Operação Lava

Jato  –  Radioatividade.  Após  o  oferecimento  de  denúncia  pela  Força  Tarefa  do  MPF em

Curitiba  contra  Othon  Luiz,  sua  filha  Ana  Cristina  da  Silva  Toniolo,  executivos  da

ANDRADE  GUTIERREZ e  da  ENGEVIX,  além  de  responsáveis  por  diversas  empresas

interpostas, o STF determinou em outubro de 2015 a remessa do feito para a Justiça Federal

no Rio de Janeiro. Paralelamente ao curso da ação penal nesse Juízo da 7ª Vara Federal, deu-

se início ao aprofundamento das investigações considerando a constatação de que o núcleo

administrativo  da  organização  criminosa  não  se  compunha  apenas  pelo  ex-presidente  da

3 Réu na Ação Penal nº 0510926-86.4.02.5101, desse Juízo da 7a. VF.
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ELETRONUCLEAR  Othon  Luiz,  mas  também  pelos  gestores  Luiz  Antônio  de  Amorim

Soares, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Edno Negrini e

Pérsio José Gomes Jordani.

A participação da ANDRADE GUTIERREZ na organização criminosa foi

confirmada pelas colaborações premiadas celebradas pelos seus ex-executivos  ROGÉRIO

NORA  DE  SÁ,  CLÓVIS  RENATO  NUMA  PEIXOTO  PRIMO,  FLÁVIO  DAVID

BARRA e GUSTAVO RIBEIRO DE ANDRADE BOTELHO, que revelaram o pagamento

de vantagens indevidas aos funcionários da ELETRONUCLEAR que tiveram as suas prisões

preventivas  decretadas  por  esse  Juízo.  Outros  cinco  funcionários  da  ANDRADE

GUTIERREZ (Fernando Antônio Faria Vasconcellos, Fernando Carlos de Carvalho Júnior,

Clorivaldo Bisinoto, Lauro Antônio Tiradentes de Oliveira Júnior e Elmio Rosa Vieira) ainda

aderiram ao acordo de leniência feito com MPF na Operação Lava Jato, detalhando o modus

operandi do núcleo econômico da organização criminosa.

Desta feita a investigação identificou, a partir da colaboração da ANDRADE

GUTIERREZ,  que  os  pagamentos  de propina  realizados  em espécie  para  funcionários  da

ELETRONUCLEAR  eram  suportados  pelo  “Caixa  2”  da  empreiteira.  Esse  esquema  de

lavagem de dinheiro era sustentado na celebração de contratos fictícios e expedição de notas

fiscais  falsas  com várias  empresas,  dentre  elas  pessoas  jurídicas  somente  constituídas  no

papel, controladas pelos irmãos ADIR ASSAD e SAMIR ASSAD, condutas que são objeto da

presente denúncia.

2. IMPUTAÇÕES TÍPICAS

Consumados os delitos antecedentes de corrupção e fraude a licitações no

bojo  dos  contratos  de  projeto  e  construção  da  Usina  de  Angra  3,  entre  02/06/2008  e

25/01/2012,  sob  orientação  e  anuência  dos  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ

ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, FLAVIO

DAVID  BARRA,  GUSTAVO  RIBEIRO  DE  ANDRADE  BOTELHO4,  a  empreiteira

4 Fatos já objeto de ação penal perante esse Juízo no âmbito das operações Radioatividade e Pripyat.
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valeu-se  dos  serviços  dos  denunciados  ADIR  ASSAD, SAMIR  ASSAD,  MARCELLO

JOSÉ ABBUD, MAURO JOSÉ ABBUD e SÔNIA MARIZA BRANCO, por intermédio

de  organização  criminosa,  para  ocultar  e  dissimular  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e propriedade de  R$ 126.649.853,70, destinados em parte ao pagamento de

propina a diretores  da Eletronuclear.  Tal  valor  é produto de  168 repasses embasados em

contratos  fictícios  celebrados  entre  a  ANDRADE  GUTIERREZ  e  a  empresa  LEGEND

ENGENHEIROS ASSOCIADOS, com a emissão de 168 notas fiscais inautênticas. (FATO

01/Lavagem de Ativos/Art.  1º, §4º, da Lei 9.613/98 e Falsidade Ideológica/Art. 299 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção e fraude a licitações no

bojo dos contratos de projeto e construção da Usina de Angra 3, ao menos entre 01/08/2009 e

23/11/2011,  sob  orientação  e  anuência  dos  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ

ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, FLAVIO

DAVID  BARRA,  GUSTAVO  RIBEIRO  DE  ANDRADE  BOTELHO5,  a  empreiteira

valeu-se  dos  serviços  dos  denunciados  ADIR  ASSAD, SAMIR  ASSAD,  MARCELLO

JOSÉ ABBUD,  MAURO JOSÉ ABBUD, SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ  e

SÔNIA  MARIZA  BRANCO,  por  intermédio  de  organização  criminosa,  para  ocultar  e

dissimular  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  R$

37.816.784,70, destinados em parte ao pagamento de propina a diretores da Eletronuclear.  Tal

valor  é  produto  de  pelo  menos  28 repasses embasados  em contratos  fictícios  e  aditivos

celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa SP TERRAPLANAGEM, com a

emissão de pelo menos 28 notas fiscais inautênticas. (FATO 02/Lavagem de Ativos/Art. 1º,

§4º, da Lei 9.613/98 e Falsidade Ideológica/Art. 299 do Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção e fraude a licitações no

bojo  dos  contratos  de  projeto  e  construção  da  Usina  de  Angra  3,  entre  01/02/2012  e

03/05/2012,  sob  orientação  e  anuência  dos  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ

ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, FLAVIO

DAVID  BARRA,  GUSTAVO  RIBEIRO  DE  ANDRADE  BOTELHO6,  a  empreiteira

5 Fatos já objeto de ação penal perante esse Juízo no âmbito das operações Radioatividade e Pripyat.
6 Fatos já objeto de ação penal perante esse Juízo no âmbito das operações Radioatividade e Pripyat.
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valeu-se  dos  serviços  dos  denunciados  ADIR  ASSAD, SAMIR  ASSAD,  MARCELLO

JOSÉ ABBUD e  JOSÉ MAURO ABBUD, por intermédio de organização criminosa, para

ocultar e dissimular  a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e propriedade de  R$

5.088.063,60, destinados em parte ao pagamento de propina a diretores da Eletronuclear. Tal

valor  é  produto  de  pelo  menos  15  repasses embasados  em contratos  fictícios  e  aditivos

celebrados  entre  a  ANDRADE  GUTIERREZ  e  a  empresa  JSM  ENGENHARIA  E

TERRAPLANAGEM, com a emissão de pelo menos 15 notas fiscais inautênticas.  (FATO

02/Lavagem de Ativos/Art.  1º, §4º, da Lei 9.613/98 e Falsidade Ideológica/Art. 299 do

Código Penal).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção e fraude a licitações no

bojo  dos  contratos  de  projeto  e  construção  da  Usina  de  Angra  3,  entre  03/08/2011  e

01/04/2013,  sob  orientação  e  anuência  dos  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ

ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, FLAVIO

DAVID  BARRA,  GUSTAVO  RIBEIRO  DE  ANDRADE  BOTELHO7,  a  empreiteira

valeu-se dos serviços  dos  denunciados  ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD e  MARCELLO

JOSÉ ABBUD, por intermédio de organização criminosa, com auxílio de  RAUL TADEO

FIGUEROA, para ocultar e dissimular  a origem, a natureza,  disposição,  movimentação e

propriedade de R$ 7.205.551,00, destinados em parte ao pagamento de propina a diretores da

Eletronuclear.  Tal  valor é produto de pelo menos  12 repasses embasados em contratos  e

recibos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa  ALPHA TAXI

AÉREO LTDA (FATO 04/Lavagem de Ativos/Art.  1º, §4º, da Lei 9.613/98 e Falsidade

Ideológica/Art. 299 do Código Penal).

Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que pelo menos entre 25

de julho de 20078 e 06 de julho de 20169, os denunciados ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD,

MAURO JOSÉ ABBUD, MARCELLO JOSÉ ABBUD, SONIA MARIZA BRANCO e

7 Fatos já objeto de ação penal perante esse Juízo no âmbito das operações Radioatividade e Pripyat.
8 Data da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que

determinou a retomada da construção da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos suspensos,
entre eles o Contrato CNO-223/83 celebrado com entre a ELETRONUCLEAR e a ANDRADE GUTIERREZ
e o Contrato CT-141celebrado com a ENGEVIX.

9 Data da deflagração da Operação Pripyat,  com a prisão preventiva de LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS,
JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI.
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SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ, além de outras pessoas já denunciadas nas Ações

Penais nº 0510926-86.2016.4.02.510110 e nº 0502834-85.2016.4.02.510111,  imunes em razão

de  colaboração  premiada12 e terceiros  ainda  não  identificados  ou  que  serão  denunciados

oportunamente  –  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em comunhão  de  vontades  -

promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  uma  organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às

licitações  em  detrimento  da  ELETRONUCLEAR,  bem  como  a  lavagem  dos  recursos

financeiros auferidos desses crimes  (FATO 05/Pertinência a Organização Criminosa/Art.

2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013).

No próximo tópico serão descritos, de forma sucinta, os crimes antecedentes

que, direta e indiretamente, deram origem aos valores ocultados e dissimulados pelas condutas

de lavagem de capitais.

No  tópico  imediatamente  seguinte,  serão  descritas  as  provas  de

materialidade e autoria em relação a cada uma das imputações, especificando-se em conjunto

com exposição a individualização das condutas praticadas por cada um dos denunciados.

Por fim, serão expostos os elementos que comprovam a prática do crime de

pertinência a organização criminosa.

3. DESCRIÇÃO DOS CRIMES ANTECEDENTES

Os  crimes  de  branqueamento  de  capitais  consumados  após  10/07/2012

sofrem a incidência da Lei 12.683/2012, que aboliu o rol de crimes antecedentes, podendo

hoje qualquer crime dar ensejo à lavagem de capitais. Os anteriores exigem a presença de um

dos crimes previstos no rol do artigo 1º da Lei 9.613/98, em sua redação original.

10 OTHON LUIZ, ANA CRISTINA, OTÁVIO AZEVEDO, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, 
OLAVINHO MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO, CARLOS GALLO, JOSUÉ NOBRE, 
JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK e VICTOR COLAVITTI.

11 LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS, JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI, PÉRSIO 
JORDANI, MARCO AURÉLIO BARRETO, MARCO AURÉLIO VIANNA e DELMO PEREIRA VIEIRA

12 MARCOS TEIXEIRA, FERNANDO VASCONCELLOS, FERNANDO CARVALHO, CLORIVALDO 
BISINOTO, LAURO TIRADENTES e ELMIO ROSA.
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O crime de lavagem de dinheiro é um crime autônomo, podendo o sujeito

ativo do delito  de lavagem de capitais  ser  qualquer  pessoa,  inclusive o autor,  coautor  ou

partícipe  da infração penal  antecedente.  Nestes termos,  a lavagem de capitais  não é mero

exaurimento do crime antecedente, podendo o réu responder por ambos os crimes, inclusive

em ações penais diversas (Inq 2471, Ricardo Lewandowski, STF). Do mesmo jeito, o fato de o

acusado não ter participado do crime antecedente é irrelevante para a sua responsabilização

pelo  crime  de  lavagem  de  capitais  (RHC  201001913605,  Alderita  Ramos  de  Oliveira,

Desembargadora Convocada do TJ/PE - Sexta Turma, 12/03/2013).

Quanto ao crime antecedente, como já longamente tratado pela doutrina e

jurisprudência, exige-se apenas indícios do seu cometimento (art. 2º, §1º, da Lei 9.613/1998)

(STF, Inq 2471, Ricardo Lewandowski).  Conquanto exija  o delineamento  dos  indícios  de

cometimento de uma infração penal antecedente,  o delito de lavagem com ela não guarda

qualquer relação de dependência para efeito de persecução penal  (STJ, HC 201200506937,

Og Fernandes – Sexta Turma, 21/06/2013). Assim é que não há necessidade de denúncia ou

condenação do agente em um dos crimes antecedentes (RHC 201001913605, Alderita Ramos

de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE – Sexta Turma,  12/03/2013).  Ainda,  o

crime  de  lavagem  de  dinheiro  admite  que  os  recursos  ilícitos  provenham  direta  ou

indiretamente  dos  crimes  prévios  elencados  (STJ,  RESP 200902404509,  Nefi  Cordeiro  –

Sexta Turma, 16/03/2015).

No presente caso de lavagem de dinheiro, estão presentes diversos crimes

antecedentes  de  corrupção  passiva  e  ativa  e  fraude  a  licitações  praticados  através  de

organização criminosa. Assim, as condutas de ocultação e dissimulação de valores imputadas

aos ora denunciados ficam tipificada no art. 1º, incisos V e VII, da Lei 9.613/98.

No período compreendido entre os anos de 2008 e 2014, por pelo menos 20

vezes, em razão da retomada da construção civil da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante

Álvaro  Alberto  (Angra  3)  e  da  renegociação  do  contrato  firmado  entre  a  ANDRADE

GUTIERREZ  e  a  ELETRONUCLEAR  em  1983,  os  então  presidente,  diretores  e
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superintendentes da estatal, de modo consciente e voluntário, aceitaram promessa e receberam

vantagem  indevida  em  razão  do  exercício  de  cargos  de  direção  e  superintendência  que

ocupavam na estatal,  ofertados por ação de executivos da ANDRADE GUTIERREZ, para

praticar, deixar de praticar e retardar atos de ofício, com infração de deveres funcionais, em

benefício da construtora.

Fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União entre os anos de

2008 e 2014 apontaram diversas impropriedades nos contratos e aditivos celebrados entre a

ANDRADE  GUTIERREZ  e  a  ELETRONUCLEAR,  notadamente,  sobrepreço,

superfaturamento e falhas de fiscalização.

Como contraprestação aos atos de ofício praticados pela cadeia de comando

da ELETRONUCLEAR responsável  pelos  contratos  com a  ANDRADE GUTIERREZ foi

pactuado  e  efetivamente  realizado  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  aos  principais

dirigentes da estatal.

Foi acertado o pagamento de propina  em espécie ao Diretor Técnico Luiz

Messias, ao Diretor de Administração e Finanças Edno Negrini e ao Diretor de Planejamento

Pérsio  Jordani,  posteriormente,  também  ao  Superintendente  de  Construção  José  Eduardo

Costa Mattos. Os pagamentos de vantagem em espécie eram realizados mediante a retirada de

numerário depositado em um “Caixa 2” da ANDRADE GUTIERREZ, gerido pelo falecido

diretor financeiro Ricardo Campolina  e pelo gerente de planejamento  financeiro Fernando

Vasconcellos.  Pacotes de dinheiro em valores que variavam entre 30 e 50 mil  reais  eram

entregues pessoalmente aos destinatários finais da propina pelos funcionários da construtura

Fernando Carvalho, Lauro Tiradentes e Gustavo Botelho.

Por sua vez, o “Caixa 2” da ANDRADE GUTIERREZ era alimentado por

contratos fictícios celebrados com empresas de fachada vinculadas a organização criminosa

especializada nesse mister, chefiada por  SAMIR ASSAD, ADIR ASSAD e  MARCELLO

ABBUD.
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Isso posto, os delitos de lavagem de capitais imputados na presente denúncia

tiveram como antecedentes os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva praticados por

executivos da ANDRADE GUTIERREZ e por funcionários da  ELETRONUCLEAR no bojo

dos contratos  de construção civil  da  Usina de Angra 313,  na forma  do art.  1º,  V,  da Lei

9.613/98.

Mas  não  é  só.  As  declarações  prestadas  por  executivos  da  ANDRADE

GUTIERREZ em sede de colaboração premiada revelaram que o “Caixa 2” da construtora era

único e alimentava o pagamento de propina em diversas frentes. FLÁVIO BARRA relatou o

pagamento de propina em espécie também com relação a contratos com a PETROBRÁS e

relativos à construção da usina hidrelétrica de BELO MONTE. ROGÉRIO NORA DE SÁ e

CLÓVIS PRIMO revelaram, ainda, o pagamento de propina em espécie pela ANDRADE

GUTIERREZ  nas  obras  de  estádios  para  a  Copa  do  Mundo  de  2014,  do  Complexo

Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ e da Ferrovia Norte-Sul.

Os crimes antecedentes à lavagem imputada aos ora denunciados, além de

envolver outras condutas de fraude a licitações e corrupção ativa e passiva, foram praticados

por meio de organização criminosa, nos termos do artigo 2º da Convenção das Nações Unidas

contra o Crime Organizado Transnacional14 e do art. 1º, §1º, da Lei 12.580/201315.

Assim,  as  condutas  narradas  no  tópico  seguinte  amoldam-se  também ao

inciso VII, do art. 1º da Lei 9.613/98.

4.  DESCRIÇÃO  DOS  CRIMES  DE  LAVAGEM  E  FALSIDADE

IDEOLÓGICA

13 Objeto da Ação Penal nº 0510926-86.2015.4.02.5101 e da Ação Penal nº 0502834-85.2016.4.02.5101, em 
trâmite no Juízo da 7ª VF.

14 Para efeitos da presente Convenção, entende-se por:
a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e 

atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na 
presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro 
benefício material;”

15 “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e 
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas 
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”
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Ao menos  desde 2007 ou 2008 a ANDRADE GUTIERREZ possuía  um

“Caixa  2” único  para pagamento  de propina a  agentes  públicos  – destacando-se,  aqui,  as

vantagens indevidas  destinadas aos diretores e superintendentes  da ELETRONUCLEAR –

alimentado  através  de  contratos  fictícios  e  superfaturados  com  as  empresas  do  grupo

criminoso liderado pelos irmãos ASSAD e por MARCELLO JOSÉ ABBUD, especialmente

as  sociedades  de  fachada  LEGEND  –  ENGENHEIROS  ASSOCIADOS  LTDA.,  SP

TERRAPLANAGEM LTDA.,  JSM ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM,  além da

ALPHA TAXI AÉREO LTDA.

Com efeito, o ex-executivo da AG, FLÁVIO BARRA, revelou que, naquela

época,  foi  procurado por  SAMIR ASSAD,  irmão  de  ADIR ASSAD,  com a proposta  de

superfaturamento e contratação fictícia entre as suas empresas e a AG para que a construtora

gerasse numerário em espécie não contabilizado. O acordo definia que não haveria prestação

de serviço e que 80% dos valores pagos com esteio nos contratos fictícios seriam devolvidos à

AG em espécie.

FLÁVIO BARRA afirmou, ainda, que a decisão de aceitar a proposta de

SAMIR ASSAD foi tomada em conjunto com os também executivos ROGÉRIO NORA,

CLÓVIS PRIMO,  ELTON NEGRÃO e DARIO LEITE. Ademais,  a gestão dos recursos

ficaria a cargo do diretor financeiro RICARDO CAMPOLINA e do gerente de planejamento

financeiro FERNANDO VASCONCELLOS e eram estes os responsáveis pela formação dos

malotes de dinheiro a serem entregues aos diretores da ELETRONUCLEAR, tarefa repassada

a GUSTAVO BOTELHO, conforme relatado no tópico anterior.

Vale conferir parte de suas declarações prestadas, como colaborador, perante

a PGR e a Força Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro:

“ (…)  QUE, para gerar  dinheiro  destinado ao pagamento  de propina,  a ANDRADE
GUTIERREZ recorria  à  formação  de  “caixa  dois”,  por  meio  de  empresas  de  ADIR
ASSAD;  QUE  a  ANDRADE  GUTIERREZ  celebrava  contratos  fictícios  ou  contratos
superfaturados  com  empresas  de  ADIR  ASSD;  QUE  o  declarante  se  recorda  das
seguintes empresas de ADIR ASSAD,com as quais a ANDRADE GUTIERREZ celebrou



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                     12/35 

contratos  para  formação  de  “caixa  dois”:  LEGEND,  principalmente,  e  SM
TERRAPLENAGEM; QUE os valores em espécie oriundos do caixa dois eram recebidos
na ANDRADE GUTIERREZ por FERNANDO VASCONCELOS, que tinha um controle
do pagamento de propinas relacionadas à obra de ANGRA III; QUE o “caixa dois” era
usado para  pagamento  de  propina  em relação a várias  obras,  inclusive  da  obra  de
ANGRA III;  QUE a  propina  destinada  aos  diretores  da  Eletronuclear  era  paga  em
valores em espécie oriundos do “caixa dois” da ANDRADE GUTIERREZ (...)”16

“(...) QUE, por volta de 2007 e 2008, foi procurado por SAMIR ASSAD, irmão de ADIR
ASSAD, como prestador de serviço de terraplanagem e locação de equipamentos; QUE
SAMIR desde já mencionou que poderia fazer uma majoração do valor de contratos se a
AG precisasse de gerar dinheiro não contabilizado; QUE pela posição que o depoente
tinha  na  AG,  acredita  que  SAMIR  ASSAD  tenha  tido  a  liberdade  de  oferecer  tal
“serviço”;  QUE  já  havia  um  entendimento  do  depoente  com  ROGERIO  NORA  no
sentido  de  haver  um  caixa  não  contabilizado  necessário  para  pagamento  de
compromissos políticos, basicamente propina; (…) QUE nesta ocasião em que SAMIR
lhe  procurou,  a  LEGEND  já  tinha  contrato  com  a  AG,  talvez  com  algum
superfaturamento;  QUE  decidiu-se  junto  com  ROGERIO  NORA,  CLÓVIS  PRIMO,
ELTON NEGRÃO e DARIO LEITE que concentrariam a geração de Caixa 2 nesses
poucos contratos, nos termos da proposta de SAMIR ASSAD, como forma de se ter maior
controle, para contabilizar o que não era contabilizado; QUE o depoente acredita que
deve ter assinado alguns desses contratos (...)

(...)  QUE  para  esses  contratos  que  não  havia  prestação  nenhuma  de  serviço,  o
combinado era que 80% dos valores pagos seriam devolvidos para a AG em espécie;
QUE  os  contratos  eram  formuladas  no  âmbito  de  diversas  obras,  mas  não
necessariamente de forma vinculada ao pagamento de propina relacionada àquela obra
(...)

(...)  QUE se  recorda  de  ter  recebido  diretamente  esse  dinheiro,  algumas  vezes,  não
foram muitas,  mas repassava para FERNANDO VASCONCELLOS;  QUE afirma que
FERNANDO VASCONCELLOS, pela sensibilidade do assunto, era o responsável pelo
recebimento desse dinheiro (...)

(…) QUE encontrava-se com SAMIR ASSAD durante a operacionalização do esquema
quase mensalmente para que fosse definido o valor da fatura, a depender da demanda de
dinheiro vivo da AG; QUE isso aconteceu entre 2010 e 2011 (...)

(…) QUE o depoente sabe dizer que esse dinheiro gerado pelos contratos centralizados
para geração de Caixa 2 iam para Angra, Belo Monte e sabe que para alguns contratos
relacionados à Petrobras (...)

(...) QUE somente teve contato com SAMIR ASSAD em relação aos contratos assinados;
QUE deveria haver algum trâmite para assinatura de contratos, motivo pelo qual não
teve nenhum contato com as pessoas que eventualmente tenham assinado os ajustes com
as  empresas  de  ADIR e  SAMIR ASSAD;  QUE acredita  que SAMIR tinha uma certa
autonomia em relação a ADIR,  sendo que eram sócios  e  dividiam o controle  dessas
empresas; QUE as entregas de dinheiro eram feitas pelo SAMIR ASSAD, não sabendo
dizer  se foram feitas  entregas  por outras  pessoas;(...)QUE acredita  que as  empresas
JSM e SP seriam de ADIR e SAMIR mas não se recorda com exatidão; QUE se lembrou

16 Declarações prestadas por Flávio Barra na PGR.
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da situação da ALFA em meio às próprias apurações internas em andamento na AG;
QUE se recorda de MARCELO ABBUD como signatário de contrato com a LEGEND
não se recordando de ter estado com ele(...)”17

Como  se  vê,  o  próprio  FLÁVIO  BARRA era  o  responsável  pela

operacionalização  do  esquema,  encontrando-se  mensalmente  com  o  denunciado  SAMIR

ASSAD para definir o valor da fatura do serviço conforme a necessidade de recursos para o

pagamento de propina. O recebimento do dinheiro em espécie devolvido por SAMIR ASSAD

era, em regra, responsabilidade de FERNANDO VASCONCELLOS, tendo este confirmado

que, ao menos em uma ocasião, recebeu R$ 500 mil em espécie de SAMIR ASSAD:

“(...) QUE confirma o teor do termo de colaboração de FLÁVIO BARRA, mas esclarece
quem trouxe um numerário de 500 mil  reais para o Rio foi SAMIR, irmão de ADIR
ASSAD;  QUE RICARDO  CAMPOLINA  era  responsável  pelas  demais  operações  de
captação de recursos; QUE RICARDO CAMPOLINA, em determinados momentos em
que estava  ausente,  pediu  para  ao depoente  para entregar  numerário  para CLÓVIS
PRIMO, LAURO TIRADENTES; QUE sabia que RICARDO também fazia isso; QUE a
primeira vez que RICARDO lhe pediu que fizesse isso foi em 2008; QUE a retirada era
feita em espécie de um cofre de uso corrente da construtora para pequenas despesas;
QUE empacotava o dinheiro e colocava em envelope pardo; QUE registrava-se o valor
que tinha saído e para quem era entregue, no caso LAURO TIRADENTES e CLÓVIS
PRIMO, mas também GUSTAVO BOTELHO e FLÁVIO BARRA; QUE sabia que esse
dinheiro era para pagamento de propina (…)

(...) QUE por volta de 2009 ou 2010, foi apresentado por FLÁVIO BARRA a SAMIR,
irmão de ADIR ASSAD, no escritório em São Paulo; QUE nesta ocasião não foi tratado
nenhum assunto específico; QUE, posteriormente, talvez ainda em 2010, SAMIR foi na
construtora e FLÁVIO BARRA pediu ao depoente que lhe encontrasse e recebesse 500
mil  em dinheiro vivo;  QUE FLÁVIO lhe explicou que esse  dinheiro  referia-se a um
compromisso; QUE o depoente sabia que era propina, mas não sabia se era relativa a
Angra; QUE entregou o dinheiro a FLÁVIO BARRA na sala dele em São Paulo;(...)18”

A existência do “Caixa 2” da ANDRADE GUTIERREZ para o pagamento

de propina em espécie foi confirmado por  CLÓVIS PRIMO e  ROGÉRIO NORA, tendo

este esclarecido, com a autoridade de ex-presidente da empreiteira, ao relatar esse esquema

através das empresas dos irmãos ASSAD:

“(...)  QUE, pode citar,  como exemplo dessa situação as empresas de ADIR ASSAD;
QUE, e outras situações empresas prestadoras de serviços para a Andrade Gutierrez
também vendiam notas fiscais; QUE, para justificar este custo da propina contabilmente

17 Declarações prestadas por Flávio Barra perante a Força Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro.
18 Declarações prestadas por Fernando Vasconcellos perante a Força Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro.
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a empresa ora lançava um valor de um serviço inexistente ora majorava o custo de um
serviço prestado (...)

(…)  quanto  ao  tópico  ADIR  ASSAD,  SM  TERRAPLANAGEM,  SOTERRA
TERRAPLANAGEM,  JSM  TERRAPLANAGEM,  SP  TERRAPLANAGEM,  LEGEND
ENGENHEIROS ASSOCIADOS, tem a dizer que sabia, já ao tempo em que atuava na
ANDRADE GUTIERREZ que havia algumas empresas em São Paulo, fornecedoras de
equipamentos, as quais eram geradoras de dinheiro em espécie para formação de caixa
2 para a ANDRADE GUTIERREZ;... QUE, FLAVIO BARRA era a pessoa na ANDRADE
GUTIERREZ que tinha relacionamento mais próximo com ADIR ASSAD; (...)19”

Os  colaboradores  e  ora  denunciados,  em  especial  FLÁVIO  BARRA,

fizeram expressa referência a contratos fictícios  celebrados com as empresas  LEGEND e

ALPHA.  Em complementação aos esclarecimentos  prestados,  a ANDRADE GUTIERREZ

apresentou ao  MPF contratos  e  notas  fiscais  reconhecidamente  falsos,  celebrados  com as

empresas  LEGEND  –  ENGENHEIROS  ASSOCIADOS  LTDA,  SP  TERRAPLANA-

GEM LTDA, JSM ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM e  ALPHA TAXI AÉREO

LTDA,  além de  planilhas  dos  pagamentos  espúrios  realizados  a  cada  uma  das  empresas

citadas, os quais somaram a espantosa quantia de R$ 176.760.253,00.

4.1-  A  LAVAGEM  PELAS  EMPRESAS  DE  FACHADA  LEGEND

ENGENHEIROS  ASSOCIADOS  LTDA,  SP  TERRAPLANA-GEM  LTDA  E  JSM

ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM

Com  relação  à  LEGEND  ENGENHEIROS  ASSOCIADOS  LTDA

verifica-se que foram indicados doze contratos celebrados com a ANDRADE GUTIERREZ,

todos  com  o  suposto  objeto  de  locação  de  equipamentos  sem contratação  de  mão  obra.

Ressalte-se que os referidos contratos foram assinados pelo denunciado MARCELLO JOSE

ABBUD ou pela denunciada  SONIA MARIZA BRANCO, na condição de  representantes

legais da  LEGEND.  Ainda,  de  acordo com a  documentação apresentada,  a  partir  dessas

contratações fictícias foram emitidas, entre os anos de 2008 e 2012,  168 notas fiscais frias,

com referência a locações de máquinas e equipamentos, gerando uma transferência de valores

entre as empresas no total de R$ 126.649.853,70 (FATO 01). Confira-se uma delas: 

19 Declarações prestadas por Rogério Nora perante a Força Tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro.
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Com efeito, o Relatório de Pesquisa e Análise nº 18/2016, das transações

bancárias  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  em  relação  à LEGEND,  cujos  sigilos  foram

afastados pelo processo nº 5011709-22.2015.4.04.7000, Caso SIMBA 001-MPF-001317-27,

período de afastamento entre 1/2/2004 e 11/3/2015, com compartilhamento autorizado pela

13ª Vara Federal de Curitiba/PR nº 5056508-53.2015.4.700020, identificou entre 22/9/2006 e

5/4/2012 transferências  da  AG para  a  LEGEND  no montante  de  R$ 125.889.930,38,  no

Banco   Bradesco, agência 3380, conta 100358.

 

No que se refere à SP TERRAPLENAGEM foram disponibilizadas cópias

de dois contratos que também tratam de uma suposta locação de equipamentos sem mão de

obra, ambos assinados pela denunciada SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ. A partir

dessas  contratações  foram realizados  diversos  pagamentos  entre  os  anos de 2009 e 2011,

sendo emitidas  28 notas fiscais frias, que somadas alcançaram o valor de R$ 37.816.784,70

(FATO 02).

O referido Relatório de Pesquisa e Análise das transações bancárias pela

ANDRADE  GUTIERREZ,  desta  feita  quanto  à  empresa  SP  TERRAPLENAGEM,

identificou  entre  25/11/2010  e  14/7/2011  transferências  da  AG  no  montante  de  R$

7.324.649,02, no Banco Itaú, agência 9104, conta 69514, e também do Consórcio SVM, do

qual fazia parte a AG, no valor de R$ 30.492.135,68, ora no banco referido, ora no Unibanco,

agência 104, conta 2332351.

Segue para melhor ilustração uma das notas frias utilizadas nesse esquema:

20 Cf. Relatório de Pesquisa e Análise nº 18/2016/PRPR, de 1º de agosto de 2016, em anexo.
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Já  no  caso  da  JSM  ENGENHARIA  E  TERRAPLANAGEM foi

disponibilizada cópia de um contrato, igualmente celebrado com a ANDRADE GUTIERREZ,

tendo como objeto  de locação  equipamentos  sem mão de obra,  tendo sido  assinado pelo

denunciado  MAURO JOSÉ ABBUD.  Conforme se depreende da planilha de pagamentos

realizados pela ANDRADE GUTIERREZ, somente no ano de 2012, a JSM ENGENHARIA

emitiu  quinze  notas  fiscais  frias  relacionadas  a  esta  contratação  fictícia,  às  quais

corresponderam  o  mesmo  número  de  recibos  falsos,  alcançando  o  valor  total  de  R$

5.088.063,60 (FATO 03).

O Relatório de Pesquisa e Análise nº 18/2016, das transações bancárias pela

ANDRADE GUTIERREZ, identificou que a AG, por meio da sua sucursal BTP – BRASIL

TERMINAIS, transferiu o montante de R$ 4.673.143,60 entre 16/2/2012 e 30/05/2012 à JSM,

na  conta  130020896,  agência  4371,  do  Banco  Santander.  Em  seguida  foram  verificadas

transações  de débito,  como  CHEQUE PAGO NO CAIXA e  PGTO AUTORIZADO PARA

CLIENTE, com a saída de recursos em valores próximos à entradas, sendo que em algumas

das transações foram identificadas a LEGEND e a SP como destinatárias de transferência de

valores pela JSM:
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Segue um dos recibos falsos de locação:
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As três empresas não prestaram os serviços contratados pela ANDRADE

GUTIERREZ, como admitido pelos executivos da construtora, e nem poderiam fazê-lo, uma

vez que as apurações revelaram tratar-se de empresas “fantasmas”, sem existência real, ante os

elementos  apurados,  em  especial:  1)  ausência  de  sede;  2)  inexistência  de  empregados

(RAIS=zero); 3) incompatibilidade entre receita e movimentação financeira identificada pela

Receita Federal.

Conforme apurado no âmbito da operação Saqueador, segue fotografia do

“endereço social” de duas das empresas de fachada citadas, que não por acaso são os mesmos

de outras empresas igualmente de fachada exploradas pelo grupo dos irmãos ASSAD:

LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS21

21 Mesma  sede  da  empresa  AFRICA  DO  SUL  BRASIL  PARTICIPAÇÕES,  REPRESENTAÇÕES  E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
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JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA22

As  empresas  utilizadas  para  alimentar  o  “Caixa  2”  da  ANDRADE

GUTIERREZ  formam  uma  parte  do  conglomerado  chefiado  pelos  “operadores”  ADIR

ASSAD, SAMIR ASSAD e MARCELO ABBUD. As informações societárias das empresas

em tela revelam:

• A  empresa  LEGEND  ENGENHEIROS  ASSOCIADOS  LTDA –  EPP  foi

constituída por  ADIR ASSAD e  MARCELLO ABBUD, que posteriormente deram

lugar, respectivamente, a SONIA MARIZA BRANCO e MAURO JOSÉ ABBUD;

• A  empresa SP  TERRAPLENAGEM tem  como  sócias  SANDRA  MARIA

BRANCO MALAGÓ e SONIA MARIZA BRANCO (…)

• A empresa  JSM ENGENHARIA  E  TERRAPLENAGEM já  teve  como  sócios-

administradores  MARCELLO  JOSÉ  ABBUD e  SANDRA  MARIA  BRANCO

MALAGÓ e hoje é administrada por MAURO JOSÉ ABBUD.

As relações cruzadas entre os sócios envolvidos vão além. A pesquisa da

22 Mesma  sede  de  S.B.  -  SERVICOS  DE  TERRAPLENAGEM  LTDA,  WS  -  SERVICOS  DE
TERRAPLENAGEM LTDA e B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
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Assessoria de Pesquisa e Análise desta Procuradoria logrou identificar o seguinte:

O denunciado ADIR ASSAD é sócio dos demais denunciados nas empresas

POWER  TO  TEN  ENGENHARIA23,  ROCK  STAR  MARKETING  LTDA24,  STAR

CONSULTORIA AERONÁUTICA25 e ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO

DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA – ME26. 

As  denunciadas  SONIA  MARIZA  BRANCO e  SANDRA  MARIA

BRANCO  MALAGÓ figuram  como  sócias  também  nas  empresas:  ROCK  STAR

ENTERTEINAMENT  LTDA-ME,  SM  TERREPLENAGEM  LTDA-EPP,  SOTERRA

TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME.

Trata-se  de  um  conglomerado  de  empresas  fictícias  especializadas  em

prestar o serviço de emissão de notas fiscais “frias” para grandes esquemas de lavagem de

capitais.

Vale ressaltar  que, consoante o Relatório de Informação nº  159/2016, da

ASSPA/PRPR (anexo), que analisou  os dados bancários constantes do  Caso SIMBA 1317-

2727, foram identificadas transações bancárias relacionadas a SAMIR ASSAD, mas com outro

CPF, que todas as evidências indicam ser falso. De fato, de acordo com os dados obtidos no

sistema do Ministério da Fazenda, o denunciado SAMIR ASSAD também está registrado no

CPF sob o nº 414.542.258-90 (situação SUSPENSA), teria nascido em  23/05/1950 e seria

filho de MARDIRA MOHAMED28.

Mas pelo verdadeiro CPF, de nº 565.102.768-87 (situação ATIVO), SAMIR

23 MAURO JOSÉ ABBUD e SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ
24 SONIA MARIZA BRANCO e SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ
25 SONIA MARIZA BRANCO
26 SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ
27 O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos nº 5056508-53.2015.4.04.7000, autorizou o compartilhamento de

provas  colhidas  na Operação  Lava Jato para  a instrução  dos  feitos  por  meio dos  quais  são  investigados  os  crimes
praticados em detrimento da  Eletrobrás/Eletronuclear, situando-se neste universo os dados constantes no caso SIMBA
001-MPF-001317-27 (afastamento do sigilo bancário de ADIR ASSAD e de pessoas jurídicas a ele relacionadas).

28 Segundo Relatório de Pesquisa nº 551/2016 da ASSPA/PRR2 não foram encontrados quaisquer registro da
existência de MARDIRA MOHAMED, nem na Receita Federal, nem INFOSEG, nem CNIS.
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ASSAD nasceu  em  13/05/1950,  e  sua  mãe  em  verdade  se  chama  NAZIRA  ELIAS

MUHAMAD,  portanto  uma  ação  clara  no  sentido  de  fugir  aos  controles  dos  órgãos

responsáveis pela prevenção a crimes financeiros e lavagem de dinheiro. 

Veja-se que o endereço que consta no sistema do Ministério  da Fazenda

para o falso CPF é a Rua PAULINO CAMASMIE,45, IBIRAPUERA, SAO PAULO – SP,

CEP 04001020, mesmo endereço atribuído à pessoa jurídica ONG DO PLANETA (CNPJ

14.753.762/0001-73),  cujo responsável  é  o  filho  de  SAMIR,  qual  seja  SAMIR ASSAD

FILHO. 

Então, sem dúvidas, o denunciado SAMIR ASSAD é o destinatário direto

de alguns dos valores repassados pela empresa  LEGEND  (além das empresas também do

esquema  de  lavagem  DREAM  ROCK  e  ROCK  STAR  MARKETING,  cuja  sócia

responsável  é  a  denunciada  SANDRA  MARIA  BRANCO  MÁLAGO,  conforme  bem

delineado no Relatório de Informação nº 159/2016.

Até  mesmo  a  própria  ALPHA  TAXI  AÉREO  está  incluída  nessa  teia

criminosa,  conforme diagrama de relacionamento  societário  produzido  pela  ASSPA/PRR2

(Relatório de Análise nº 550/2016, em anexo):
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4.2- A LAVAGEM PELA EMPRESA ALPHA TAXI AÉREO

Em  relação  à  outra  empresa  também  utilizada  no  esquema  de

branqueamento de capitais  da ANDRADE GUTIERREZ, a  ALPHA TAXI AÉREO,  cuja

existência  foi  revelada pelo ex-executivo  da AG  FLÁVIO BARRA nas  suas  declarações

prestadas à Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro (“QUE se recorda que o contrato

celebrado com SAMIR com a empresa de aviação ALFA, também foi feito para geração de

Caixa 2 sem a necessidade da efetiva prestação do serviço”), a construtora apresentou ao

Ministério Público Federal 12 recibos de locação de aeronaves falsos, emitidos entre setembro

de 2011 e abril  de 2013, alcançando um valor total  de  R$ 7.205.551,00,  por  serviços de

locação de aeronaves jamais realizado pela AG (FATO 04).

Eis um desses recibos falsos, que melhor ilustram a ilicitude dos fatos: 
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A  ALPHA TAXI AÉREO tem como sócio ativo e  responsável  de fato

pelas assinaturas dos documentos da empresa o denunciado  RAUL TADEO FIGUEROA,

(também ainda  consta  como sócio  RONALDO PORTELLA DE OLIVEIRA, mas  já  está

falecido desde 201229),  sendo também empresa ligada ao grupo ASSAD, sendo certo que

todos os elementos indicam ser sociedade sem atuação no mercado, ou seja, apenas criada

para dar foros de legalidade às negociações envolvendo lavagem de dinheiro. 

A  revelação  de  FLAVIO  BARRA no  sentido  de  que  o  falso  contrato

assinado pela AG com a ALPHA TAXI AÉREO foi negociado com o denunciado SAMIR

ASSAD é corroborada pela circunstância dessa empresa ter como sócio o denunciado RAUL

TADEO FIGUEROA, que é sócio da sua filha MONICA MARIA FACCIO FIGUEROA na

empresa VIAEXPORT COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, que, por

sua vez, vem a ser, não por coincidência, sócia de  SAMIR ASSAD nas empresas BRAZIL

CONSULT ASSESSORIA E  PLANEJAMENTO  LTDA.  e  PREMIUM PROMOÇÕES  E

MARKETING  LTDA.  (cf.  diagrama  de  relacionamento  societário  produzido  pela

ASSPA/PRR2, Relatório de Análise nº 550/2016).

Como se não bastasse, consta registrado como contador da ALFHA TAXI

AÉREO o Sr. AMAURI PONTALTI, que vem a ser o mesmo contador de outras empresas de

fachada do grupo, como a já citada ONG DO PLANETA (CNPJ 14.753.762/0001-73), cujo

responsável é o filho de SAMIR, qual seja SAMIR ASSAD FILHO. 

 5. PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

29 Como o seu CPF está ativo e ainda consta como sócio, tudo leva a crer que alguém assina documentos em 
nome do falecido, o que não chega a surpreender em se tratando do esquema dos ASSAD.
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Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que pelo menos entre 25

de julho de 200730 e 06 de julho de 201631, os denunciados ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD,

MAURO JOSÉ ABBUD, MARCELLO JOSÉ ABBUD, SONIA MARIZA BRANCO e

SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ, além de outras pessoas já denunciadas nas Ações

Penais nº 0510926-86.2016.4.02.510132 e nº 0502834-85.2016.4.02.510133,  imunes em razão

de  colaboração  premiada34 e terceiros  ainda  não  identificados  ou  que  serão  denunciados

oportunamente  –  de  modo  consciente,  voluntário,  estável  e  em comunhão  de  vontades  -

promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  uma  organização

criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude às

licitações  em  detrimento  da  ELETRONUCLEAR,  bem  como  a  lavagem  dos  recursos

financeiros auferidos desses crimes  (FATO 05/Pertinência a Organização Criminosa/Art.

2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013).

Agindo  de  forma  estruturalmente  ordenada,  caracterizada  pela  divisão

formal  de  tarefas  e  com  o  objetivo  de  obter,  direta  e  indiretamente,  vantagem  indevida

derivada  dos  crimes  de  corrupção  ativa,  corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro,  os

denunciados  suprarreferidos  integraram  organização  criminosa  que  estava  estruturada  da

maneira a seguir sintetizada, tendo em consideração as descrições fáticas até aqui realizadas.

As denúncias que originaram as ações penais nº 0510926-86.2015.4.02.5101

e  nº  0502834-85.2016.4.02.5101  englobaram  apenas  parte  da  atividade  da  organização

criminosa responsável pela prática de atos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a

licitação e contratação de três conjuntos de atividades para implantação da nova usina nuclear:

a) contratos e/ou aditivos para as obras de construção civil da Usina de Angra 3 celebrados

30 Data da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que
determinou a retomada da construção da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos suspensos,
entre eles o Contrato CNO-223/83 celebrado com entre a ELETRONUCLEAR e a ANDRADE GUTIERREZ
e o Contrato CT-141celebrado com a ENGEVIX.

31 Data da deflagração da Operação Pripyat,  com a prisão preventiva de LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS,
JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI.

32 OTHON LUIZ, ANA CRISTINA, OTÁVIO AZEVEDO, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS PRIMO, 
OLAVINHO MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO, CARLOS GALLO, JOSUÉ NOBRE, 
JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK e VICTOR COLAVITTI.

33 LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS, JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI, PÉRSIO 
JORDANI, MARCO AURÉLIO BARRETO, MARCO AURÉLIO VIANNA e DELMO PEREIRA VIEIRA

34 MARCOS TEIXEIRA, FERNANDO VASCONCELLOS, FERNANDO CARVALHO, CLORIVALDO 
BISINOTO, LAURO TIRADENTES e ELMIO ROSA.
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com a ANDRADE GUTIERREZ, ajuste principal realizado inicialmente na década de 80 e

que,  após  anos  de  suspensão,  foi  retomado  em  2007;  b) contratos  e/ou  aditivos  para  a

confecção  de  projetos  de  engenharia para  obras  de  construção  civil  e  montagem

eletromecânica  da  Usina  de  Angra  3  celebrados  com  a  ENGEVIX  (diretamente  ou  por

subcontratação de empresa estrangeira), dentre eles ajuste também realizado na década de 80 e

retomado em 2012, além de outros  contratos  e  aditivos  celebrados entre 2011 e 2014;  c)

contratos para  obras de montagem eletromecânica da Usina de Angra 3 celebrados,  em

2014,  com  o  CONSORCIO ANGRAMON  (do  qual  fizeram  parte,  além  da  ANDRADE

GUTIERREZ, as empresas ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, EBE e

QUEIROZ GALVÃO).

Assim,  constatou-se  a  estruturação  e  divisão  de  tarefas  da  organização

criminosa  em cinco núcleos  básicos:  a)  o  núcleo  econômico,  formado  por  executivos  da

ANDRADE GUTIERREZ e  da  ENGEVIX, além de  outros  executivos  ligados  às  demais

empreiteiras componentes do CONSORCIO ANGRAMON, os quais ofereceram vantagens

indevidas  a  gestores  da  ELETRONUCLEAR  e  políticos;  b)  o  núcleo  administrativo,

formado  por  funcionários  da  ELETRONUCLEAR que solicitaram e  receberam vantagens

indevidas  pagas  pelas  empreiteiras;  c)  o  núcleo  financeiro  operacional,  formado  por

responsáveis por empresas que intermediaram o repasse das vantagens indevidas e geraram

Caixa 2 para pagamentos de propina em espécie; d) o núcleo político, também destinatário de

vantagens indevidas acertadas e que vem sendo investigado, considerando a existência de foro

por prerrogativa de função, no âmbito da competência do STF.

A  continuidade  das  investigações  revelou  um  quadro  de  corrupção

generalizada  em  relação  aos  contratos  para  implantação  da  Usina  de  Angra  3  pela

ELETRONUCLEAR,  que  não  envolveu  apenas  o  pagamento  de  propina  ao  seu  então

presidente  Othon  Luiz.  Fizeram  parte  do  núcleo  administrativo  do  esquema  criminoso

também  outros  agentes  da  cadeia  de  comando  da  ELETRONUCLEAR  cuja  atividade

envolveu os contratos relacionados a Angra 3.
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Edno Negrini, Diretor de Administração e Finanças, Pérsio Jordani, Diretor

de  Planejamento,  Gestão  e  Meio  Ambiente,  e  Luiz  Messias,  Superintendente  de

Gerenciamento de Empreendimentos, receberam propina da ANDRADE GUTIERREZ pagas

com dinheiro em espécie. José Eduardo Costa Mattos também recebeu pagamento de propina

em espécie em algumas oportunidades.

Os pagamentos eram realizados mediante retirada de numerário do “Caixa

2”  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  administrado  pelo  falecido  Ricardo  Campolina  e  por

Fernando  Vasconcellos.  As  retiradas  foram  realizadas  por  Fernando  Carvalho,  Lauro

Tiradentes  e  GUSTAVO  BOTELHO,  que  relataram  diversos  encontros  nos  quais  foi

realizada a entrega de dinheiro aos citados gestores da ELETRONUCLEAR.

O “Caixa 2” da ANDRADE GUTIERREZ era alimentado por operações de

lavagem de dinheiro viabilizadas, inicialmente, por contratos celebrados com empresas dos

irmãos  ADIR ASSAD e  SAMIR ASSAD e de  MARCELLO ABBUD,  com anuência de

ROGÉRIO  NORA,  CLÓVIS  PRIMO e  FLÁVIO  BARRA e  com  a  participação  de

FERNANDO  VASCONCELLOS  como  responsável  por  receber,  de  SAMIR  ASSAD,  o

dinheiro em espécie devolvido à ANDRADE GUTIERREZ.

O esquema dos ASSAD/ABBUD era - e ainda é - constituído por diversas

empresas fictícias, algumas já baixadas e outras em franca atividade formal, numa sucessão de

constituições  de sociedades  só no papel,  para a venda de notas  fiscais  de serviços  nunca

realizados, a fim de permitir que grandes empresas (principalmente empreiteiras) formassem

reserva de dinheiro não contabilizado (“Caixa 2”) para ocultar e dissimular o pagamento de

propina a agentes públicos e também agentes políticos.

Os denunciados ADIR ASSAD, SAMIR ASSAD e MARCELLO ABBUD

operacionalizavam o esquema criminoso contando com a atuação dos denunciados MAURO

ABBUD, SANDRA BRANCO MALAGÓ e  SONIA MALAGÓ, formalmente sócios das

empresas  LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS, SP TERRAPLENAGEM e  JSM

ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM,  que assinavam os contratos fictícios,  além dos
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recibos e notas fiscais para a ANDRADE GUTIERREZ, que justificavam formalmente a saída

de recursos da empreiteira.

Confira-se alguns: 
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Assim,  ADIR  ASSAD,  SAMIR  ASSAD,  MARCELLO  ABBUD,

MAURO  ABBUD,  SANDRA  BRANCO  MALAGÓ e  SONIA  BRANCO  MALAGÓ

integravam o núcleo financeiro operacional da organização criminosa que promoveu uma

série  de  crimes  de  corrupção,  fraude  a  licitações  e  lavagem  de  dinheiro  em  torno  dos

conjuntos de atividades contratadas pela ELETRONUCLEAR para a construção da Usina de

Angra  3,  além  das  obras  de  estádios  para  a  Copa  do  Mundo  de  2014,  do  Complexo

Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ e da Ferrovia Norte-Sul, incorrendo na prática

do crime de pertinência a organização criminosa, na forma do art. 2º, caput, c/c §4º, II, da Lei

12.850/2013.

6. CAPITULAÇÃO E CONCURSO DE CRIMES

Pelo exposto, o Ministério Público Federal denuncia:

-  FATO  01: ADIR  ASSAD,  SAMIR  ASSAD,  MARCELLO  JOSÉ

ABBUD, SONIA MARIZA BRANCO, ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO

NUMA  PEIXOTO  PRIMO,  FLAVIO  DAVID  BARRA  e GUSTAVO  RIBEIRO  DE

ANDRADE BOTELHO, por 168 vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto

no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98,35 bem como 168 vezes por crime de falsidade ideológica,

previsto no Artigo 299 do Código Penal36, na forma dos arts. 29, 71 e 69 do CP.

35 Art. 1º - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
(...)
§ 4º - A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma
reiterada ou por intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 

36 Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer  inserir  declaração  falsa ou diversa da  que devia ser  escrita,  com o fim de prejudicar  direito,  criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa,
de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.
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-  FATO  02: ADIR  ASSAD,  SAMIR  ASSAD,  MARCELLO  JOSÉ

ABBUD, SANDRA MARIA BRANCO MALAGÓ, ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS

RENATO  NUMA  PEIXOTO  PRIMO,  FLAVIO  DAVID  BARRA  e GUSTAVO

RIBEIRO DE ANDRADE BOTELHO, por 28 vezes, pela prática do crime de lavagem de

ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, bem como 28 vezes por crime de falsidade

ideológica, previsto no Artigo 299 do Código Penal, na forma dos arts. 29, 71 e 69 do CP.

-  FATO  03:  ADIR  ASSAD,  SAMIR  ASSAD,  MARCELLO  JOSÉ

ABBUD,  MAURO  JOSÉ  ABBUD,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ,  CLÓVIS  RENATO

NUMA  PEIXOTO  PRIMO,  FLAVIO  DAVID  BARRA  e  GUSTAVO  RIBEIRO  DE

ANDRADE BOTELHO, por 15 vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto

no Art.  1º,  §4º,  da Lei  9.613/98,  bem como 15 vezes  por  crime  de  falsidade  ideológica,

previsto no Artigo 299 do Código Penal, na forma dos arts. 29, 71 e 69 do CP.

-  FATO  04:  ADIR  ASSAD,  SAMIR  ASSAD,  MARCELLO  JOSÉ

ABBUD, RAUL TADEO FIGUEROA, ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO

NUMA  PEIXOTO  PRIMO,  FLAVIO  DAVID  BARRA  e  GUSTAVO  RIBEIRO  DE

ANDRADE BOTELHO, por 12 vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto

no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, bem como 12 vezes por crime de falsidade ideológica, na

forma dos arts. 29, 71 e 69 do CP.

-  FATO  05:  ADIR  ASSAD,  SAMIR  ASSAD,  MARCELLO  JOSÉ

ABBUD,  SONIA  MARIZA  BRANCO,  SANDRA  MARIA  BRANCO  MALAGÓ e

MAURO JOSÉ  ABBUD pela  prática  do  crime  de  pertinência  a  organização  criminosa,

previsto no Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013.37

37 Art.  2º  -  Promover,  constituir,  financiar  ou integrar,  pessoalmente ou por  interposta pessoa,  organização
criminosa:
Pena - reclusão,  de 3 (três)  a 8 (oito)  anos, e multa,  sem prejuízo das penas correspondentes às demais
infrações penais praticadas.
(…)
§ 4º - A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
(...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática
de infração penal;



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                     34/35 

7. REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, o  Ministério Público Federal requer o recebimento e

processamento da denúncia, com a citação dos  denunciados para o devido processo penal e

oitiva da testemunha e colaboradores imunes  a seguir  arrolados.  Uma vez confirmadas as

imputações, requer a condenação dos denunciados, determinando-se o confisco em valores de

até  R$  176.760.253,00,  devidamente  corrigidos, estipulado  como  o valor  mínimo  para

reparação dos danos causados pelas gravíssimas infrações aqui imputadas.

Requer,  ainda,  a  autuação  com  cópia  integral  da  ação  penal  0502834-

85.2016.4.02.5101  e  seus  apensos38 (operação  Pripyat),  ao  qual  esta  denúncia  está  sendo

distribuída por dependência, bem como da juntada de cópia integral da ação penal 0057817-

33.2012.4.02.5101  (operação  Saqueador),  cujo  compartilhamento  já  foi  deferido  por  esse

Juízo.

Rio de Janeiro-RJ, 03 de agosto de 2016.

LAURO COELHO JUNIOR
Procurador da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador Regional da República

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador da República

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

38 AUTOS  Nº  0502834-85.2016.4.02.5101  (Inquérito  Policial  nº  50/2016-11  –  Delecor);  AUTOS  Nº  0506190-
88.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat – prisões cautelares); AUTOS Nº 0506314-71.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat –
buscas e apreensões);  AUTOS Nº 0506315-56.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat  –  sequestro de bens);  AUTOS Nº
0502260-62.2016.4.02.5101 (monitoramento telefônico e telemático); AUTOS Nº 0511770-36.2015.4.02.5101 (quebra
bancária  e  fiscal  Flexsystem);  AUTOS Nº  055927-56.2016.4.02.5101  (quebra  bancária  e  fiscal  VW Refrigeração);
AUTOS  Nº  0505091-83.2016.4.02.5101  (quebra  bancária  e  fiscal  funcionários  públicos);  AUTOS  Nº  0504557-
42.2016.4.02.51.01  (homologação  leniência  Andrade  Gutierrez);  AUTOS Nº  0505092-68.2016.4.02.5101  (adesão  à
leniência Fernando Carvalho);  AUTOS Nº 0505905-95.2016.4.02.5101 (adesão à leniência  Fernando Vanconcellos);
AUTOS  Nº  0505906-80.2016.4.02.5101  (adesão  à  leniência  Clorivaldo  Bisinoto);  AUTOS  Nº  0505908-
50.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Elmio Rosa); AUTOS Nº 0505909-35.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Lauro
Tiradentes).
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TESTEMUNHA:

1)  RAFAEL  CARNEIRO  DI  BELLO,  Auditor  Federal  de  Controle  Externo  do  TCU,
Matricula  nº  7719-4,  lotado  na  Secretaria  Extraordinária  de  Operações  Especiais  em
Infraestrutura.

COLABORADORES IMUNES:

1) FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR, qualificados nos Autos nº 0505092-
68.2016.4.02.5101;
2) FERNANDO ANTÔNIO FARIA VASCONCELOS, qualificado nos Autos nº 0505905-
95.2016.4.02.5101;
3) LAURO ANTÔNIO TIRADENTES DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos Autos
nº 0505909-35.2016.4.02.5101;
4) ELMIO ROSA VIEIRA, qualificado nos Autos nº 0505908-50.2016.4.02.5101


