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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE CURITIBA.

Autos nº 5011708-37.2015.4.04.7000

Intimação: evento 262.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, comparece, respeitosamente, perante
Vossa Excelência, face à petição inserta no evento 256 e ao despacho inserto no evento 258,
para se manifestar conforme segue.

1.  ADIR ASSAD teve sua prisão preventiva decretada por este juízo em
13/03/2015 (evento 3), tendo a medida sido implementada em 16/03/2015. Em 16/12/2015,
o Supremo Tribunal Federal substituiu-a por prisão domiciliar e outras medidas cautelares, de
modo que, desde então, encontrava-se o investigado monitorado por tornozeleira eletrônica
(eventos 94 e 91).

Em  razão  do  cumprimento  de  prisão  domiciliar  no  município  de  São
Paulo/SP, local em que mantém residência, ADIR ASSAD passou a atender à medida cautelar
de  comparecimento  pessoal  perante  o  juízo  da  6ª  Vara  Federal  Criminal  da  Subseção
Judiciária de São Paulo, mediante autorização deste juízo (evento 134).

Recentemente,  porém,  no  âmbito  das  Operações  Saqueador  e  Pripyat,
ADIR ASSAD teve sua prisão preventiva  decretada em sede dos processos nº  0506171-
82.2016.4.02.5101 (Delta) e 0506190-88.2016.4.02.5101 (Eletronuclear), que tramitam perante
a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Posteriormente, foram as medidas revogadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se decretou sua prisão domiciliar e o
cumprimento de outras medidas cautelares. 

Supervenientemente, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, através de decisão proferida em 27/07/2016, reestabeleceu a medida
cautelar de prisão preventiva decretada pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Em  05/08/2016,  este  Juízo,  mediante  decisão  inserta  no  evento  243,
reestabeleceu  a  prisão  preventiva  de  ADIR  ASSAD no  âmbito  da  Operação  Lava-Jato,
considerando não apenas que o cumprimento de prisão preventiva por ordem do Tribunal
Federal  Regional  da 2ª Região era incompatível com o cumprimento da prisão domiciliar
acompanhada de medidas cautelares diversas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal
(evento 91), como também a existência de novas provas aptas a comprovar a reiteração
delitiva  do  condenado  após  o  ano  de  2012,  concernentes  à  sua  participação  no
esquema  de  lavagem  de  dinheiro  perpetrado  pelo  Grupo  ODEBRECHT  através  do
denominado Setor de Operações Estruturadas.

Foi  o  mandado  de  prisão  expedido  no  evento  244  cumprido  em
11/08/2016, conforme comprova informação constante no evento 269.
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Em petição inserta no evento 256, a defesa de ADIR ASSAD informou que
o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em 15/08/2016, ordem liminar em favor do paciente,
determinando a substituição da medida de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 7ª Vara
Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio Janeiro no âmbito da Operação Saqueador por
medidas cautelares diversas, dentre as quais, prisão domiciliar. Face à decisão, requereu o
reestabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo Supremo Tribunal
Federal (evento 91), uma vez que entendeu não mais subsistirem os motivos que levaram à
decretação da prisão preventiva,  por este Juízo,  no evento 243.  Na oportunidade,  juntou
cópia do telegrama enviado pelo Superior Tribunal de Justiça ao Juízo da 5ª Turma Recursal
da Subseção Judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro, comunicando a substituição da
prisão preventiva, decisão do Juízo da 5ª Turma Recursal da Subseção Judiciária da Justiça
Federal do Rio de Janeiro que determinou a expedição de alvará de soltura de ADIR ASSAD
e cópia do próprio alvará (OUT2, OUT3 e OUT4).

Em  decisão  inserta  no  evento  258,  este  Juízo  consignou  que  o
reestabelecimento da prisão preventiva de  ADIR ASSAD determinado em 05/08/2016 não
teve com o único fundamento a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro, mas também “as informações e provas supervenientes de que o
condenado,  além  dos  crimes  pelos  quais  teria  sido  condenado  na  ação  penal  5012331-
04.2015.4.04.7000, teria também atuado em operações de lavagem de dinheiro para o Setor de
Operações Estruturadas da Odebrecht, inclusive até antes de sua prisão preventiva em 2015,
com o que teria havido alteração do quadro de fatos e de provas que levaram à revogação da
anterior prisão preventiva”.  Por este motivo, determinou fosse o Ministério Público Federal
intimado para que se manifestasse a respeito, no prazo de três dias, para que, então, fosse o
requerimento da defesa decidido.

É o relatório.

2. Conforme consta na decisão inserta no evento 243, a ordem de prisão
preventiva  inicialmente  decretada  em  sede  dos  presentes  autos  foi  revisada  pela  Corte
Constitucional  em  sede  do  HC  nº  130.636,  considerando-se  que  inexistiam,  naquele
momento, provas aptas a comprovar a reiteração delitiva de ADIR ASSAD desde o ano de
2012, fato que retiraria a existência de risco à ordem pública. No entanto, investigações em
andamento  revelaram  o  envolvimento  de  ADIR  ASSAD nos  esquemas  criminosos
envolvendo a Construtora Delta e a Eletronuclear, além daquele que vitimou a PETROBRAS
objeto da presente investigação.

Ademais,  investigações  em  curso  no  âmbito  da  Operação  Lava-Jato
relacionadas  ao  Setor  de  Operações  Estruturadas  da  ODEBRECHT  revelaram  que  ADIR
ASSAD atuou  em favor  do  grupo empresarial,  realizando diversas  operações  milionárias
destinadas ao fornecimento de recursos em espécie destinados ao pagamento de valores
ilícitos a agentes públicos. Tais operações teriam sido realizadas ao menos até o final do ano
de 2014, isto é, após a própria deflagração da Operação Lava-Jato, conforme demonstram
anotações referenciadas como “Operação Kibe” e “Operação Esfirra” em planilha denominada
“Exchange:  histórico  das  contas  de  clientes”,  inserta  no  evento  1,  anexo7,  dos  autos  nº
5010479-08.2016.4.04.7000. 

Nesta seara, destaquem-se as anotações de operações referenciadas como
“Kibe”  datadas  do  mês  de  09/2014,  nos  valores  de  R$  1.049.750,00,  R$  2.137.500,  R$
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307.275,00,  R$  2.200.000,00  e  R$  698.975,00.  Igualmente,  há  anotações,  datadas  de
08/10/2014, nos valores de R$ 2.090.000,00, R$ 3.135.000,00, R$ 500.000,00 e R$ 3.775.000,00
também indicadas como “Operação Kibe”. Consta, ainda, referência, datada de 20/10/2014, a
“Kibe”, no valor de R$ 160.235,00, e a “Esfirra” no valor, de R$ 50.000,00.

Tem-se  conhecimento  de  que  referidas  operações  eram  realizadas  por
ADIR  ASSAD,  juntamente  com  seu  irmão,  SAMIR  ASSAD,  tendo  em  vista  depoimentos
prestados pelos colaboradores VINICIOS VEIGA BORIN e LUIZ AUGUSTO FRANÇA:

“Que TACLA também fazia outras transferências para outras pessoas para “fazer
dinheiro”, mas que o depoente não consegue identificar porque estas pessoas não
tinham contas no Meinl Bank, mas sabe que parte delas era para “fazer dinheiro”
pois o MIGLIACCIO comentava; Que as Operações “Kibe” e “Esfirra” diz respeito
às pessoas Adir e Samir, sendo irmãos, também residentes em São Paulo”

(Termo  de  colaboração  nº  1  de  VINÍCIUS  VEIGA  BORIN,  autos  nº  5019727-
95.2016.4.04.7000, evento 551, TERMOTRANSCDEP6 – grifos nossos)

“Que sabia da existência da “Operação Dragão”, “Operação Kibe”, etc.,. que eram
feitas para que dinheiro em espécie fosse disponibilizado no Brasil, mas não
sabe quem eram os destinatários  destas  operações;(…)  Que além do DRAGÃO,
também havia os irmãos SAMIR e ADIR (“Kibe” e “esfirra”), JUCA, pessoa de
nome Vinicius, que residia no Uruguai;”

(Termo  de  colaboração  nº  1  de  LUIZ  AUGUSTO  FRANÇA,  autos  nº  5019727-
95.2016.4.04.7000, evento 551, TERMOTRANSCDEP10)

Na oportunidade, ainda, os colaboradores informaram que o papel exercido
por  ADIR ASSAD  e SAMIR ASSAD no esquema institucionalizado de  lavagem de  ativos
operacionalizado pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT era o de operadores
financeiros que recebiam valores do grupo empresarial  no exterior e geravam valores em
espécie no território nacional para o pagamento de vantagens ilícitas.

3.  A partir  dos elementos de prova supramencionados, pode-se concluir,
portanto,  que  a  reiteração  delitiva  de  ADIR  ASSAD não  se  encerrou  no  ano  de  2012,
conforme  demonstravam  as  provas  colhidas  até  o  momento  do  julgamento  do  HC  nº
130.636 pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, há indícios contundentes de que as
atividades de operador financeiro de ADIR ASSAD estenderam-se, ao menos, até o final do
ano  de  2014,  período,  destaque-se,  posterior  à  deflagração  da  fase  ostensiva  da
Operação Lava-Jato.

Diante  da  alta  probabilidade  de  que  ADIR  ASSAD persista  com  as
atividades criminosas, mesmo se colocado em prisão domiciliar, a manutenção da decretação
de sua prisão preventiva se faz necessária para a garantia:  i) da ordem pública, a fim de
interromper a prática delitiva habitual, mormente em relação ao pagamento de propina para
agentes  públicos  e  políticos;  ii) da ordem econômica,  para que  não reste  prejudicada a
estabilidade  econômica  do  setor,  sobretudo  em  termos  microeconômicos,  mediante  a
perturbação na circulação livre de bens no mercado; e iii) da instrução criminal, para que seja
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evitada  a  destruição  e  a  ocultação  de  provas  que  porventura  possam  resultar  em  seu
desfavor, uma vez que as investigações relacionadas ao Setor de Operações Estruturadas da
ODEBRECHT encontra-se em andamento.

Ante o acima exposto, com fulcro no artigo 312 c/c artigo 313 do Código
de Processo Penal, o Ministério Público Federal pugna pela manutenção da decretação da
prisão preventiva de ADIR ASSAD (CPF 758.948.158-00).

Curitiba, 19 de agosto de 2016.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador República

Antônio Carlos Welter
Procurador Regional República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

(FSD)
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