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FORÇA-TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR.

Autos nº 5011708-37.2015.4.04.7000

Classificação no EPROC: Sem sigilo

Classificação no ÚNICO: Normal

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL comparece  perante  Vossa

Excelência, diante do ofício constante no evento 185, para manifestar-se conforme segue.

1. No evento 185, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de

São Paulo solicitou o compartilhamento de provas existentes nestes autos, em que ocorreu a

prisão  preventiva  de  ADIR  ASSAD,  e  de  provas  constantes  nos  autos  5011709-

22.2015.404.7000,  em  que  tramitaram  as  medidas  cautelares  de  afastamento  dos  sigilos

bancário e fiscal de ADIR ASSAD, a fim de instruir inquérito civil instaurado para apurar

eventuais irregularidades em obras do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas.

2. Inicialmente, diante da ausência de precisão do objeto do compartilhamento,

o  MPF solicitou  que  a  autoridade  requerente  especifica-se  os  objetos  que  pretendia  o

compartilhamento (evento 199).

3. Em complemento (ANEXO), a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público

e Social  de São Paulo esclareceu que busca o compartilhamento de provas referentes aos

pagamentos feitos pela  CONCESSIONÁRIA SPMAR, do GRUPO BERTIN, em favor  da

empresa  LEGEND  ENGENHEIROS,  de  ADIR  ASSAD,  apontando  que  os  elementos

constantes  no  evento  65  dos  autos  5011709-22.2015.4.04.7000,  que  consistem em dados

bancários e fiscais das empresas comandadas por ADIR ASSAD, seriam de interesse para tal

investigação.

4. Em consulta ao Relatório de Análise nº 006/2015 ASSPA/PRPR (evento 65,

OUT2), constata-se, de fato, a realização de pagamentos pelas empresas CONCESSIONÁRIA

SPMAR (R$ 4.220.000,00) e SÃO FERNANDO AÇUCAR e ALCOOL (R$ 2.000.000,00),

vinculadas  ao  GRUPO  BERTIN,  em  favor  de  ADIR  ASSAD  através  da  LEGEND

ENGENHEIROS.
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5. Nesse sentido, considerando que a troca de informações entre os órgãos e

autoridades  públicas  encarregadas  pela  apuração  criminal,  cível  e  administrativa  de  fatos

ilícitos  é  fundamental  tanto  para  o  êxito  das  apurações  quanto  para  a  perfeita

responsabilização legal dos agentes envolvidos nos fatos criminosos, bem como considerando

que  os  processos  acima  referidos  não  possuem  diligências  em  andamento  que  o

compartilhamento em questão possa atrapalhar, não existe oposição ao requerido.

Dessa  forma,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  requer  o

compartilhamento  dos  relatórios  constantes  no  evento  65  dos  autos  5011709-

22.2015.4.04.7000 com a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de São Paulo.

Curitiba, 29 de novembro de 2016.

ORLANDO MARTELLO
         Procurador Regional da República

DIOGO CASTOR DE MATTOS
Procurador da República

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
Procurador da República

JERUSA BURMANN VIECILI
Procuradora da República
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