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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 07ª VARA FEDERAL CRIMINAL 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  –  MPF,  pelos 

Procuradores da República que abaixo assinam, vem, perante Vossa Excelência, 

manifestar-se  sobre  o  pedido  de  revogação  da  prisão  preventiva  de 

FRANCISCO DE ASSIS NETO, de fls. 1198/1201 e 1608/1611, nos seguintes 

termos:

A Operação Calicute descortinou esquema criminoso de corrupção 

e lavagem de dinheiro envolvendo agentes públicos, liderados pelo denunciado e 

ex-governador  do  Rio  de  Janeiro  SÉRGIO  CABRAL,  enquanto  chefe  de 

Governo no Estado do Rio de Janeiro (2007 a 2014), e as construtoras Andrade 

Gutierrez e Carioca, com o fim de fraudar licitações de obras do governo do 

Estado, algumas delas custeadas com recursos federais.  

Conforme  a  denúncia  ,  durante  o  seu  mandato  o  ex-governador 

solicitou  cerca  de  R$  25  milhões  em  propina  a  dirigentes  da  ANDRADE 

GUTIERREZ,  montando  a  partir  de  então  junto  aos  seus  assessores  mais 

próximos e outras pessoas da sua extrema confiança um multifacetado esquema 

de lavagem de dinheiro a fim de ocultar a origem dos ganhos espúrios.

No que  tange  ao  acusado  FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO 

(“KIKO”),  restou demonstrado que este recebeu dinheiro em espécie no valor 

Ale
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Avenida Nilo Peçanha, n.º  31,  Centro,  CEP: 20.020-100,  Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3971-9300

JFRJ
Fls 1648

Protocolada por Leonardo Cardoso de Freitas em 03/03/2017 10:41 .
Documento: (0501024-41.2017.4.02.5101) 0501024-41.2017.4.02.5101.



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

de R$ 7.709.800,00, no período de três meses, o que demonstra relevante indício 

de participação no esquema criminoso descoberto pela Operação Calicute. 

As  provas  até  então  carreadas  nos  autos  obtidas  na  colaboração 

premiada  dos  doleiros  de  SÉRGIO  CABRAL,  MARCELO  CHEBAR  e 

RENATO CHEBAR,   comprovam a participação do réu  ao receber  dinheiro 

ilícito em espécie na sede da empresa CORCOVADO COMUNICAÇÃO, cujo 

um dos sócios vem a ser o acusado, bem como referência a  este nos e-mails e 

anotações  do  corréu  CARLOS  BEZERRA  e,  ainda,  a  vinculação  do 

FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO) a SÉRGIO CABRAL, LUIZ CARLOS 

BEZERRA, WILSON CARLOS, CARLOS MIRANDA e HUDSON BRAGA, 

o fato de KIKO ter grande quantidade de ligações telefônicas,  registradas no 

SITTEL, para todos esses integrantes da Organização Criminosa.

Conforme  demonstrado,  FRANCISCO  DE  ASSIS  NETO 

(“KIKO”)  foi  um dos  maiores  destinatários  dos  valores  ilícitos  obtidos  pela 

Organização Criminosa.  Sua atuação na lavagem de ativos desta ORCRIM é 

intensa, tendo movimentado mais de 7 milhões de reais somente no ano de 2014. 

E  isso  apenas  com o  colaborador  que  entregou  a  planilha  de  fls.  35/36.  O 

vínculo subjetivo do KIKO com outros integrantes da quadrilha foi cabalmente 

demonstrado através dos e-mails obtidos através da quebra telemática do correio 

eletrônico de CARLOS BEZERRA, bem como os dados telefônicos extraídos 

do SITTEL.

O acréscimo patrimonial  e a participação societária relativamente 

recente  de  KIKO  em  empresas  de  diversos  ramos  da  atividade  econômica, 

somado ao forte aporte financeiro recebido da ORCRIM, confirmam a ocultação 

e  lavagem  de  dinheiro  contemporânea  a  investigação  e  a  possibilidade  de 

reiteração criminosa.

Ale
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Avenida Nilo Peçanha, n.º  31,  Centro,  CEP: 20.020-100,  Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3971-9300

JFRJ
Fls 1649

Protocolada por Leonardo Cardoso de Freitas em 03/03/2017 10:41 .
Documento: (0501024-41.2017.4.02.5101) 0501024-41.2017.4.02.5101.



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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

Deste  modo,  restou demonstrada  a  influência  de KIKO junto ao 

governo do Estado do Rio de Janeiro, pois em e-mail obtido com autorização 

judicial do correio eletrônico de PEDRO RAMOS DE MIRANDA (“RAMOS”), 

o qual  KIKO solicita a RAMOS agilidade junto ao Corpo de Bombeiros para 

aprovação do projeto de segurança do Hotel em que tem participação societária 

em Copacabana. Seu pedido foi prontamente encaminhado ao Comandante do 

Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  demonstrando  grande 

influência junto a cúpula da Administração Pública estadual.

 Assim,  sobreveem  fortes  elementos  no sentido de que KIKO,  se 

posto  em liberdade, seguirá integrando a ORCRIM, bem como praticando os 

crimes  de  lavagem  para  a  referida  organização,  o  que  torna  extremamente 

necessária a manutenção de sua sua custódia.

Neste ponto, segue trecho da decretação de sua prisão preventiva:

“1 h) FRANCISCO DE ASSIS NETO
Também conhecido pelos codinomes “KIKO”, “ZAMBIANKE” e “ZAMBI”, de 
acordo com os resultados já obtidos e ora apresentados pelo Ministério Público 
Federal,  o  representado Francisco  Neto  teria recebido,  num intervalo  de 3 
(três) meses, mais de R$7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais) em 
dinheiro vivo através de repasses feitos pelos irmãos colaboradores Renato e 
Marcelo Chebar, que se apresentam como sendo os doleiros responsáveis pela 
movimentação financeira da Organização Criminosa
(ORCRIM) descrita. Há ainda, de acordo com a inicial, muitos outros registros 
de repasse de dinheiro em espécie relacionados a este representado, como se vê 
na planilha apresentada em fls. 59/60, com indicações de “DANI”, “PAOLI”.
Mais uma vez destaco trechos do depoimento do colaborador Renato Chebar, 
que demonstram que tais registros de entrega de valores em espécie referem-se 
ao  mesmo  local  em  que  está  estabelecida  a  empresa  CORCOVADO 
COMUNICAÇÕES LTDA, que tem o representado como sócio (fl. 326).1.7) 
JOSÉ ORLANDO RABELO.
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(...) “Dani” refere-se a pessoa que recebia frequentes entregas de dinheiro  em 
escritório localizado na Av. Nilo  Peçanha,  nº  50,  sala  3207, Centro Rio de 
Janeiro; (...) Que “dani/alcione” é a mesma pessoa de “Dani” já referenciada,
cujo escritório ficava localizado na Av. Nilo Peçanha nº 50/3207; Que “alcione” 
também recebia os valores na  usência de “dani”(…) Que o Documento nº 2 diz 
respeito aos endereços onde eram feitas as entregas dos valores de: Tiago,
Alexandre, Dani e Maria Luiza da H. Stern; Que também constam as contas de 
Oscar Pedroso, Pierre Areas e Ouriço Design e respectivos Que “dani/alcione” é 
a mesma pessoa de “Dani” já referenciada, cujo escritório ficava localizado na 
Av.  Nilo  Peçanha  nº  50/3207valores;  Que  os  valores  referentes  a  Tiago, 
Alexandre,  Dani  e  Maria  Luiza  da  H.  Stern  são  valores  que  devem  ser 
multiplicados por mil (ex: 400,00 é igual a R$ 400.000,00)”.
Outras  evidências  permitem  concluir,  ainda  que  preliminarmente,  que  o 
representado  Francisco  de  Assis  Neto  é  de  fato  o  beneficiário  dos  vultosos 
repasses de dinheiro ilicitamente obtidos pela ORCRIM descrita ao longo das 
investigações. Destaco, neste sentido, a relação esclarecida pelo MPF entre este 
representado e os acusados Sergio Cabral (que, enquanto governador do Rio de 
Janeiro, o nomeou seu Subsecretário-Adjunto de Comunicação Social – imagem 
em fl. 67) e Pedro Ramos de Miranda (como demonstra o
e-mail, obtido por decisão cautelar, em que resta evidenciado o relacionamento 
entre ambos - imagem em fl. 64). Isso sem mencionar as centenas de ligações 
telefônicas  (fls.  69/70)  entre  o  representado  Francisco  de  Assis  Mota  e  os 
demais participantes, como indicam as evidências até o momento, da ORCRIM 
descrita.
Por conseguinte,  considerando os elementos de prova trazidos aos autos,  são 
coerentes  as  conclusões  ministeriais  acerca  do  possível  envolvimento  do 
requerido  Francisco  Neto  na  ORCRIM  descrita  na  inicial,  possivelmente 
atuando  na  circulação  de  altas  somas  de  dinheiro  auferido  com  atividades 
criminosas. Considere-se mais uma vez que, em se tratando de ORCRIM que 
movimente  tanto  dinheiro  em espécie,  como parece  ser  o  caso  dos  autos,  a 
movimentação  financeira  não  seria  confiada,  por  óbvio,  a  pessoa  que  não 
ocupasse lugar relevância na mesma. Há de ser deferida, pois, a medida cautelar 
extrema
requerida (prisão preventiva – artigo 311 e ss. CPP). (...)”

Como é cediço,  a prisão preventiva,  como toda medida  cautelar, 

deve ser decretada quando presentes seus requisitos autorizadores, quais sejam, 
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o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, previstos no Art. 312 do Código 

de Processo Penal.

Nesse sentido, o primeiro requisito necessário para a sua decretação 

consiste “na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”, o 

qual se encontram suficientemente configurados no caso  sub examine, pois foi 

oferecida e recebida denúncia contra os requerentes e demais réus.

Quanto  ao  segundo requisito,  resta  caracterizada  como forma de 

garantir a ordem pública, eis que a liberdade do requerente representa efetivo 

risco  de  reiteração  delituosa,  seja  pelos  relatos  que  sugerem práticas  ilícitas 

recentes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, seja pela gravidade 

concreta atribuída a sua participação na Organização Criminosa descrita.

No presente caso, a liberdade do requerente, traz potencial risco de 

inviabilizar certas linhas investigatórias, bem como de fuga do requerente, eis 

que a simples retenção de seu passaporte e a colocação de tornozeleira eletrônica 

não são medidas que a impedem.

Ademais, diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos e do 

grau do seu desenvolvimento nos delitos em apuração, aliada a sua condição 

pessoal, não é recomendável a substituição da prisão preventiva decretada por 

nenhuma  medida  cautelar  alternativa,  pois  em se  tratando,  em princípio,  de 

Organização Criminosa, com a prática de vários atos e contratos fraudulentos, 

muitos em andamento, que provavelmente oculta registros úteis à investigação, 

somente  a  segregação  imediata,  aliada  a  outras  medidas,  poderia  permitir  a 

completa elucidação dos fatos.
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Deste modo,  inabalados os fundamentos da sua prisão preventiva, 

manifesta-se o MPF pelo indeferimento de seu requerimento de fls. 1198/1201 e 

1608/1611.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE 
FREITAS

Procurador da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador-Regional da República

 
EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-

HAGE
Procurador da República

 

SERGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República

RENATO SILVA DE OLIVEIRA
Procurador da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA 
E SILVA

Procurador da República
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