
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

10' VARA FEDERALCRIMINAL PCTT 096.01.003_
SEPN Quadra 510, Lut~ 08, Bloco C. CEP: 70750-523

lei: (61) 3521-3654 c Fa'c (61 ) 3521-3659

DECISÃO -2016
PROCESSO N° 49077-70.2015.4.0I.3400
CLASSE 15601 -INQUERITO POLICIAL
AUTOR: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
INDCDO: SIGILOSO
Juízo: 10' VARA

DECISÃO

Pela leitura dos autos. observo a presença dos pressupostos

processuais e condições da ação (incluindo a justa causa. evidenciada pelas referências

na própria peça acusatória aos elementos probatórios acostados a este leito). e que. a

princípio. demonstram lastro probatório mínimo apto a dellagrar a pretensão punitiva

proposta em JUÍzo.

Assim, houve obediência aos comandos estabelecidos pelo artigo

41 do Código de Processo Pemll, razão pela qmll recebo a denúncia em desfavor

dos denunciados.

Distribua-se na classe 1310 I.

Citem-sc os réus para a apresentação de sta à acusaçã por

escrito. no prazo de 10 (dez) dias. e de forma subseque e. ~portunidade em~ le

poderão arguir preliminares c alegar tudo o que interesse à eles dOfe~er document

e justilicações. especilicar as provas pretendidas e arrolar t stem~lI1tJ QleY~l,d
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testemunhas a defesa deve qualificá-las por completo.

tJUS'íIÇr. !=;:OEriAL. õfl
I .~~,I ,..:... ~ril
jPl!ns-__~1162_
t n.,t".::,,_éQ...,

declinar pormenorizadamente

endereços devidamente atualizados e demais dados para que as testemunhas possam ser

facilmente localizadas (como telefones. celulares e e-mails) e requerer suas intimações.

quando necessário, em face do disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP. com redação

alterada pela Lei n. 11.719 de 2008.

O(s) citando(s) deverá(ao) ser intimado(s) de que, não sendo

apresentada resposta no prazo ou não tendo condições econõmicas para constituir

advogado. fica desde já nomeada por este juízo a Defensoria Pública da União para

atuar na defesa do(s) denunciado(s) durante o curso do processo.

Se não forem encontrados no endereço indicado nos autos por três

ocasiões e houver a prova de que mora no endereço (tudo isto certificado com

depoimento de pelo menos um vizinho). determino que seja feita sua citação por hora

certa. conforme determina o artigo 362 do Código de Processo Penal.

Para que não haja dúvida da presença do oficial de justiça na

residência do réu. determino que este fomeça algum telefone pessoal ou da Seção

Judiciária para que entre em contato. caso o denunciado esteja ausente no momento da

diligência. Deverá o oficial de justiça realizar este procedimento já na primeira

diligência que realizará. Isto sc faz necessário para comprovar a ciência do réu a

respeito deste processo.

Que scja informado que não poderá mudar de residência sem prévia

comunicação a este Juízo, sob pena de decretação de revelia. Caso não haja nenhuma

informação sob seu paradeiro, detem1Íno sua citação por edital. bem como a suspensão

do processo e do prazo prescricional. nos termos do art. 366 do Código de Processo

Penal.

o denunciado será advertido de que em sua osta e~a deverá

indicar o endereço atualizado das testemunhas. e que ca não seja abs Ivido

sumariamente. qualquer mudança de endereço das mesn s de ~rá ser eomunicada em

até no máximo 45 (quarenta e cinco) dias antes da audi ncia di nstrução designada. u

arcar com o comparecimento da testemunha em audiê cia. i'l pe d nt ajJ ti ~ o
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via oficial de justiça. Também é dever da defesa indicar dados para que a restemunha-s--~'

possam ser facilmente localizadas (como telefones. celulares e e-mails)_

PRISÃO PREVENTIVA

Verifico que o denunciado I'ayed Antoine Traboulsi pOSSUI

personalidade voltada para a prática delitiva. uma vez que possui vários inquéritos

penais e ações penais (mais de quinze incidências penais. segundo sua folha de

antecedentes. e em tipos penais diversos como corrupção. crime contra o sistema

financeiro. tributários. contrabando. lavagem de dinheiro. falsidade ideológica. uso de

documento falso). já havendo inclusive duas condenações nesta Vara. Neste sentido já

decidiu o próprio STF a incidência da prisão preventiva em casos semelhantes:

HLogo. o que se depreende é que o paciente exibe lima história de vida que se

caracteriza pela delituosidade. cuida-se de pessoa que já deu mostras de haver

optado pela criminalidade como estilo de vida".í

Sua folha de antecedentes assim é extensa. indicando a necessidade de

impedir seu retorno à prática criminosa. Neste sentido também é a posição do STJ:

"A periculosidade do réu. evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi

cometido, e por seus antecedentes penais. por si só. basta para embasar a custódia", 11

Não obstante. pela leitura da peça acusatória. a sofisticação da

organização criminosa na cooptação de laranjas; abertura de empresas fantasmas;

abertura de contas; circulação dos valores entre contas bancarias e saques em espécie.

além de contar com a participação de ex-policial civil de grande influencia no GOl'.

sendo responsável inclusive por vazamentos de informações sigilosas. por possuir

amizade com autoridades policiais. além de contar com participação de autoridade de

Auditor Fiscal da Receita Federal. demonstra grande capilaridade e força desta estrutura

cnmll1osa.

Aliado a este alto poder dentro do Estado. bel COI o modo de atuaçã
. . I ,.em encontros com Prefeitos. gera mente pela contratação tle m \heres bOl1ltas para

apresentação dos investimentos e dos projetos. a única alte lativa e vislumbro para a

dissolução desta organização delituosa. além do
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efetivação da prisão preventiva dos denunciados Fayed Antoine
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Trabonlsi,Marcelo ':_-=j
Toledo Watson. Carlos Eduardo da Rocha Marzola para assegurar a completa

dissolução desta frente criminosa. impedindo a prática de novos atos. bem como para

assegurar a conveniência da instrução criminal. já que o denunciado e seus comparsas

possem notável círculo de interferência na esfera estatal. especialmente em corporações

responsáveis diretamente pela persecução penal (no caso a Polícia Civil do DF) e a

Receita Federal.

Vislumbro que o Tribunal Regional Federal da 1a Região já havia

indeferido a prisão prcvcntiva dcstcs denunciados. ao fundamcnto dc que "a fasc de

apurações não se encontra encerrada". Este argumento restou superado. já que foi

apresentada denúncia relatando a atuação da organização criminosa e individualizando a

conduta dc seus integrantes.

As outras prisões preventivas requeridas pelo MPF não comportam

deferimento. Isto porque em relação à Márcia Regina Flausino Traboulsi. parece-me

inequívoca que sua participação no esquema ocorreu pela persuasão de seu marido

Fayed. Também em relação a Antoine Traboulsi. os autos revelam que sua função não

era o de arregimentar pessoas ou liderar a organização criminosa. papel representado

especificamente por seu irmão Fayed. Cessada então a conduta de Fayed e dos outros

integrantes da organização criminosa a tendência será sua eclosão.

Como toda medida cautelar. sua natureza é provisória. condicionada à

comprovação da regularidade da atuação dos denunciados. sendo possível sua

substituição por outras mcdidas em audiência de custódia. e que será agendada após a

prisão dos referidos denunciados.

~a ('preseyllação da .re~post

lic~u~s/de s áS\n v tkIJ

Assim, forte nos fundamentos elencados pelo artigo 312

(especificamente a garantia à ordem pública e a conveniê~ilr'"da--ill.Ztrução

criminal) decreto a prisão preventiva de Fayed Antoine Trai ó"Glsi,Marcelo Thledo

\Vatson c Carlos Eduardo d:\ Rocha MarJ:ola.

Determino aos outros denunciados que

escrita deverão se manifestar sobrc a regularidade e



..



.... JUSTIÇ;' FEDERAl- DF
HJ.' Vara

PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL _10. VARA

laborativas, indicando inclusive a fonte de rendimentos, já que

medidas elencadas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.

p-

f''' -~.dª.ü'~-I
Rltbi"1C<:J &--

podem ser alvo tte--"-

Deverá a Secretaria informar os oficiais de justiça que procedam a

citação dos denunciados presos no local de sua prisão.

Comunique-se ao Instituto Nacional de Identificação - INI a

propositura da ação.

À Secretaria para cumprimento.

e novembro de 2016.Brasília,

RICA
Juiz Federal Substituto da 10' Vara

i HC 88.114-PB. I' T., ReI. Min. Carlos Ayres Britto. 03.10.2006, V.lI, DJ 17.11.2006
i, RHC 8.383-SP, 5' T., ReI. Edson Vidigal. 18.03.1999
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Em complemento à decisão anterior na qual decretei a prisão

preventiva de FAYED ANTOINE TRABOULSL MARCELO TOLEDO WATSON e

CARLOS EDUARDO DA ROCHA MARZOLA. assevero que a custódia cautelar

também se faz necessária para garantia da aplicação da lei penal. diante da iminente

possibilidade de fuga dos réus. conforme se extrai dos fatos narrados na denúncia e

ressalvada na manifestação ministerial de n. 2466/2467. razão pela qual determino a

inclusão de FAYED ANTOINE TRABOULSI, MARCELO TOLEDO WATSON e

CARLOS EDUARDO DA ROCHA MARZOLA no SINI'I - Sistema Nacional de

Procurados e Impedidos e a apreensão de seus passaportes.

RI

novembro de 2016.
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