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

Núcleo de Combate à Corrupção – Força-Tarefa Lava Jato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo n.º 0505679-56.2017.4.02.5101 (Prisões – Operação Unfair Play)

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL, pelos  procuradores  da

República signatários, vem, tendo em vista documentos que seguem anexos, requerer a

prorrogação  da  prisão  temporária  de LEONARDO  GRYNER e  o  decreto  de  prisão

preventiva em desfavor de CARLOS ARTHUR NUZMAN, aditando os motivos a seguir

expostos:

Em 05/10/2017 foram cumpridas as ordens de decreto das prisões

temporárias dos dois requeridos juntamente às respectivas buscas e apreensões.

Conforme descrito no pedido de prisão de ambos, com a deflagração

da  Operação  Unfair  Play,  foi  possível  apreender  material  consistente  e  revelador  da

conduta de CARLOS NUZMAN e LEONARDO GRYNER no esquema de corrupção para

a compra de voto africano nas eleições que escolheram o Rio de Janeiro como a cidade-

sede dos Jogos Olímpicos de 2016. 

A partir  desse vasto material,  somado a outros fatos narrados no

pedido cautelar, foi feito pedido e decretada a prisão temporária dos referidos dirigentes

do COB e do COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016. 

Assim,  foi  deflagrada a  Operação  Unfair  Play –  Segundo Tempo,

tendo sido apreendido um volume considerável de documentos e informações a serem

analisadas. 

Ambos  os  dirigentes  perpetuaram-se  por  anos  em  cargos  no

COMITÊ  OLÍMPICO  BRASILEIRO  e  no  COMITÊ  ORGANIZADOR  DOS  JOGOS

OLÍMPICOS DE 2016. 
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CARLOS  NUZMAN preside  o  COB  desde  1995  e,  mesmo

contrariando as recomendações do COI, acumulou o cargo de presidente do COMITÊ

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016.

Por  sua vez,  LEONARDO GRYNER  trabalha desde 2002 junto  a

CARLOS NUZMAN. 

Conforme descrito no pedido de prisão, há indícios de autoria por

esses requeridos, como integrantes do COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO e do COMITÊ

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPCIOS 2016, no sentido de participação direta nos

atos de intermediação, ajustes e pagamento de vantagens indevidas, a pedido do então

governador  SÉRGIO  CABRAL, a  PAPA MASSATA DIACK,  por  meio  de  ARTHUR

SOARES.

Segundo  investigações  já  realizadas,  LEONARDO  GRYNER  e

CARLOS NUZMAN foram os responsáveis por aproximar e intermediar pagamentos - a

pedido de SÉRGIO CABRAL –, de ARTHUR SOARES a PAPA/LAMINE DIACK.

É nesse contexto que são apresentados os argumentos a seguir. 

I.  DA  NECESSIDADE  DE  PRORROGAÇÃO  DA  PRISÃO  TEMPORÁRIA  DE

LEONARDO GRYNER

A  decretação  da  prisão  temporária  regulada  na  Lei  7.960/89,

segundo  a  melhor  doutrina,  deve  observar  dois  requisitos  cumulativos:  a

imprescindibilidade  para  as  investigações  (art.  1º,  inciso  I)  –  que,  por  seu  caráter

genérico, engloba a hipótese específica em que o indicado não tem residência fixa ou

não fornece elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (art. 1º, inciso

II) – e a existência de prova suficiente de autoria em rol de crimes determinado pela lei

(art. 1º, inciso III).
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A  jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que  o  requisito  da

imprescindibilidade  da  decretação  da  prisão  temporária  deve  ser  expressamente

fundamentada em elementos concretos do caso, inclusive a necessidade de reunião de

material fático probatório, como asseverou a Autoridade Policial no presente caso, que

pode se ver, inclusive, dificultada com a liberdade do investigado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DA LEI 7.960/1989.
1. Esta Corte Superior de Justiça, em conformidade com os preceitos
da  Lei  n.  7.960/1989,  tem  reiteradamente  decidido  ser  possível  a
decretação da prisão temporária, tendo em vista a imprescindibilidade
das investigações policiais.
2. O decreto de prisão temporária evidenciou a imprescindibilidade da
constrição para o prosseguimento das investigações, tendo em vista a
delação apontada pelo investigado Luis Carlos quando de sua prisão
em flagrante, segundo o qual os 15,5kg de cocaína e mais de 7,675kg
de  crack  pertenceriam  ao  paciente,  que,  a  propósito,  já  registra
condenação  por  crime  de  tráfico  de  entorpecentes.  Desta  forma,
demonstrada a necessidade da prisão para a colheita do material
fático-probatório a fim de elucidar o crime versado nos autos em
toda  sua  extensão,  bem  como  a  existência  de  elementos
indiciários de autoria ou de participação do paciente no crime de
tráfico,  o  que  autoriza  a  decretação  da  prisão  temporária  nos
termos do art. 1º, incisos I e III, n, da Lei n. 7.960/1989.
3.  Ordem  denegada.  (HC  388.819/SP,  Rel.  Ministro  ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe
09/06/2017)

A prisão  temporária  é  modalidade  de  aprisionamento  cautelar  do

investigado por prazo determinado. Para o rol de crimes previsto na Lei 7.960/89 tal é de

5  (cinco)  dias,  prorrogáveis  por  igual  período  em  caso  de  “extrema  e  comprovada

necessidade” (art. 2º, caput). 

A “extrema necessidade” trata,  por óbvio,  de um grau ainda mais

elevado  do  requisito  de  imprescindibilidade  para  a  investigação.  Ensina  EUGÊNIO

PACELLI  que  “[a]  prisão  temporária  se  justifica  diante  da  complexidade  das

investigações nos delitos que arrola”1.

1PACELLI, Eugenio. Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 2015. p. 549.
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Assim,  encerrado  o  prazo  inicial  de  5  (cinco)  dias  de  prisão

temporária  para  a  colheita  de  material  probatório,  verificando-se  a  necessidade  de

realização de análises e novas diligências para conclusão das apurações, e diante da

evidente e peculiar alta complexidade dos fatos apurados, justifica-se a prorrogação da

prisão  de  LEONARDO  GRYNER como  medida  imprescindível  para  garantia  das

investigações.

As buscas e apreensões em relação a LEONARDO GRYNER foram

realizadas  pela  primeira  vez  em  05/10/17.  Assim,  existe  grande  quantidade  de

informações contidas em documentos e aparelho celular a ser analisada,  que, por sua

vez,  poderão  ensejar  a  realização  de  novas  diligências  cuja  efetividade  pode  ser

prejudicada pela atuação dos requeridos.

Nesse  sentido,  deve-se  registrar  que  uma  das  diligências

determinadas por este Juízo para cumprimento no último dia 05 de outubro não teve

êxito  por  motivos  ainda  a  serem  apurados.  De  fato,  o  cumprimento  da  ordem  de

afastamento  do  sigilo  telemático  de  maria.celeste@cob.org.br restou  prejudicado  por

problemas  técnicos  não esclarecidos,  como descrito  na  INFORMAÇÃO 170/2017-

NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ, de 05/10/2017 (DOC nº 03): “constatou que nas soluções de

e-mail apresentadas pelos técnicos do COB (atual e anterior), não constava a conta de

e-mail supramencionada [...]”

O conteúdo do citado e-mail pode ser de grande importância, diante

das mensagens já apresentadas no pedido inicial de prisão, que foram encaminhadas

também ao endereço eletrônico de MARIA CELESTE. É possível que alguns desses e-

mails  tenham sido  encaminhados  por  PAPA DIACK apenas  a  este  e-mail  de  MARIA

CELESTE. 

É  imperioso  observar  que  na  busca  e  apreensão  realizada  na

residência de CARLOS NUZMAN foram encontradas, em sua pasta de mão, que estava

no  seu  quarto  de  dormir,  cópias  impressas  dos  e-mails  encaminhados  por  PAPA

MASSATA DIACK, a respeito das cobranças de pagamentos feitas ao próprio NUZMAN

e a LEONARDO GRYNER:
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Verifica-se,  assim,  que,  antes  mesmo da deflagração da segunda

fase da Operação Unfair Play e do acesso ao material colhido e indicado pelo MPF no

pedido de decretação de sua prisão, CARLOS NUZMAN já procurou identificar o material

que poderia lhe incriminar, dentre as quais as mensagens supracitadas, podendo, assim,

adotar medidas para impedir acesso a tal conteúdo, principalmente em relação à caixa

de e-mail de MARIA CELESTE.

Registre-se,  aliás,  uma das mensagens impressas foi  direcionada

exclusivamente a MARIA CELESTE, demonstrando-se a necessidade de ser garantida a

extração dos dados, sem a interferência dos investigados:
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A mensagem deixa claro que PAPA DIACK confirma o recebimento

de duas transferências para a conta de Dacar: uma de USD 50.000,00 e outra de USD

60.000,00. Segundo a mensagem, PAPA DIACK aguarda pelo total de USD 340.000,00. 

Por mais de uma década, LEONARDO GRYNER ocupou cargos de

gestão junto a CARLOS NUZMAN, seja para a candidatura e realização dos Jogos Pan-

americanos de 2007, seja para a candidatura e realização dos Jogos Olímpicos de 2016.

E,  a  despeito  da  insistente  tentativa  de  ambos  quererem  fazer  crer  que  COMITÊ

OLÍMPICO BRASILEIRO não se confunde com os comitês organizadores de jogos, é fato

que a cúpula de dirigentes repete-se em ambas as organizações. 

Certo é que  LEONARDO GRYNER possuía tamanha confiança de

CARLOS  NUZMAN e  tamanho  poder  dentro  do  COB,  que  ficou  responsável  por

encontrar-se com SÉRGIO CABRAL e ARTHUR SOARES para tratar dos pagamentos

que deveriam ser feitos a PAPA DIACK, conforme descrito no primeiro pedido de prisão.

Tudo isso demonstra a grande influência exercida por  LEONARDO

GRYNER dentro do COB, bem como seu poder sobre tal organização e, por conseguinte,

demais integrantes da diretoria. 

Tem-se, pois, diante de tal influência de LEONARDO GRYNER, claro

contexto de risco à produção probatória ainda pendente, relacionada à apreensão do

conteúdo  de  e-mail  de  MARIA CELESTE,  e  das  demais  diligências  decorrentes  das

análises do material apreendido.

Assim, considerando a extrema necessidade de análise do material

apreendido,  diante  da  complexidade  da  investigação,  que  envolve  cooperação

internacional com outros países e demanda aprofundamento no exame de informações

fiscais  e bancárias do investigado para apuração de indícios de atos de lavagem de

capitais,  bem  como  o  cumprimento  da  medida  que  resta  pendente  (apreensão  do

conteúdo  da  caixa  de  e-mail  de  MARIA  CELESTE),  além  de  outras  diligências
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decorrentes  da  análise  do  material  apreendido,  requer  seja  prorrogada  a  prisão

temporária de LEONARDO GRYNER por mais 5 dias.

II. DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS ARTHUR NUZMAN

Conforme  descrito  acima,  em  busca  e  apreensão  realizada  na

residência de CARLOS NUZMAN, foram encontradas cópias impressas de mensagens

de  e-mail  encaminhadas  por  PAPA  DIACK  a  CARLOS  NUZMAN  e  LEONARDO

GRYNER. 

Vê-se, pois,  que, antes mesmo da deflagração da segunda fase da

Operação Unfair Play e do acesso ao material colhido e indicado pelo MPF no pedido de

decretação  de sua  prisão,  CARLOS NUZMAN já  procurou  identificar  o  material  que

poderia  lhe  incriminar,  dentre  as  quais  as mensagens supracitadas,  podendo,  assim,

adotar medidas para impedir acesso a tal conteúdo, principalmente para evitar o acesso

às mensagens direcionadas exclusivamente à caixa de e-mail de MARIA CELESTE.

                       Conforme já apontado, a diligência para apreensão do conteúdo da

referida conta de e-mail não teve êxito por problemas técnicos ainda não identificados,

que demandam detalhada apuração, e ainda se encontra pendente.

É  preciso,  assim,  preservar  o  ambiente  de  coleta  livre  de  sua

atuação  e  interferência,  o  que  certamente  restaria  prejudicado  com  a  liberdade  de

CARLOS NUZMAN.  

Repita-se:  CARLOS  NUZMAN  manteve-se  na  Presidência  do

COMITÊ OLÍMPICOS BRASILEIRO por mais de 20 anos! Nessa condição, é evidente o

grande poder que exerce não apenas sobre o Comitê em si, mas também sobre todas as

pessoas que lá trabalham. 

Desta  feita,  o  mero  afastamento  do  exercício  de  suas  funções  é

medida  absolutamente  insuficiente  para  impedir  que  atue  no  sentido  de  interferir  na

produção de provas. 
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Some-se  a  isso  o  fato  de  estar  em curso  pedido  de  cooperação

internacional com a Suíça para identificação do aptrimônio possivelmente ocultados por

CARLOS NUZMAN em um cofre em Genebra2, que podem não se limitar as 16 barras de

ouro apresentadas em retificação da declaração do imposto de renda.

A diligência em questão pode ser evidentemente prejudicada pelo

acesso ao referido cofre e movimentação dos bens lá armazenados.

Nesse  sentido,  diante  das  medidas  recentemente  adotadas  por

CARLOS NUZMAN quanto às investigações em curso, há fundadas suspeitas de que,

em liberdade, o requerido adote medidas para movimentação do patrimônio oculto sob

investigação,  mostrando-se imprescindível  a segregação cautelar  do investigado para

garantir a colheita de provas acerca dos crimes de ocultação de bens e a lavagem de

capitais em apuração.

Em relação ao patrimônio de CARLOS NUZMAN, vale destacar que

no cumprimento da ordem de busca e apreensão em sua residência, em 05/10/17, foi

encontrado junto às cópias impressas de mensagens enviadas por PAPA DIACK, um

documento relacionando medidas a serem adotadas para “regularizar” o patrimônio não

condizente com as declarações de imposto de renda apresentadas à Receita Federal:

2 http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,num-armazem-de-genebra-o-ouro-brasileiro,70002029088 
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No  documento  há  ainda  menção  a  possível  retificação  de

declarações devidas ao BACEN, que aparentemente se refere à Declaração Anual de

Capitais Brasileiros no Exterior, obrigatória para residentes no país detentores de ativos

que  totalizem  montante  igual  ou  superior  ao  equivalente  a US$100.000,00,  o  que

representa um indicativo de ocultação de ativos no exterior por parte do requerido.
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Nitidamente,  CARLOS  NUZMAN estava  preocupado  com  o

patrimônio mantido oculto das autoridades brasileiras e as disparidades entre a evolução

patrimonial e seus rendimentos. 

Uma das medidas que pretendia adotar era justamente “identificar

movimentações bancárias das pessoas envolvidas, entradas, saídas, fontes pagadoras e

beneficiários  de  pagamentos,  conciliando  esses  elementos  com  os  rendimentos

declarados na DIRPF's e oferecer à tributação o que eventualmente não o tenha sido”.

Outro documento encontrado na busca e apreensão realizada em

05/10/2017 demonstra o poder que CARLOS NUZMAN ainda exercia junto ao COMITÊ

OLÍMPICO BRASILEIRO:
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Conforme  demonstra  a  mensagem,  em  25/09/2017,  CARLOS

NUZMAN determina,  “face a urgência”,  o  pagamento da “NF 00001245,  emitida pelo

escritório  Nelio  Machado  Advogados”,  que  atua  na  defesa  criminal  de  CARLOS

NUZMAN.  A seguir,  informa  que  o  assunto  ainda  seria  levado  à  deliberação  do

Conselho Diretor Rio 2016 apenas na data de 27 de setembro de 2017.

Ou seja, mesmo ainda sem a integral análise do material apreendido

em 05/10/2017,  já  é possível  colher  indícios suficientes  no sentido  de que  CARLOS

NUZMAN  continua a atuar em benefício próprio, usando os instrumentos do COMITÊ

OLÍMPICO BRASILEIRO, bem como sua influência sobre as pessoas que lá trabalham.

É demonstração,  assim,  que os  braços da organização criminosa

continuam a atuar, por meio de CARLOS NUZMAN, em prol de se beneficiar. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal leva ao entendimento

de que, para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem

pública, é importante restar demonstrada a periculosidade do agente, o seu papel de

destaque na organização criminosa, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva,

o que se revela nas práticas delituosas mesmo depois de iniciada a investigação, comum

em atividades ilícitas em desenvolvimento  por  longo período e das quais  se inferem

ilícitos contra a administração pública e corrupção sistêmica.

Não há como desconsiderar a gravidade em concreto dos crimes em

investigação, que tratam de corrupção e possível lavagem de dinheiro num contexto de

exercício de atividade essencial, que é o desporto. 

É um contexto de “lesividade social ímpar”, para usar as palavras do

Desembargador Federal Abel Gomes em Voto proferido em HC referente a operação

conexa à presente e já  deflagrada,  numa  “sangria desenfreada de valores que iriam

alimentar empresas particulares e agentes públicos corruptos, executivos e ordenadores

de altas alçadas do setor público”3.

 

3 HC 2016.00.00.007625-8 (Operação Pripyat).
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Não é demais destacar que os atos de ocultação do dinheiro ilícito

produzido pela corrupção sistêmica com a ajuda dos requeridos perduram até hoje. A

única  forma de  se  interromper  os  crimes  de  movimentação  paralela  de  dinheiro  e

lavagem, e debelar, de uma vez por todas, mais esse o braço a sofisticada e poderosa

organização criminosa em comento, é a prisão de todos os investigados que atuam nos

núcleos  econômico  (alguns  estão  presos),  político  (está  preso)  e  administrativo

operacional da ORCRIM, pendendo quanto a este último a prisão de CARLOS NUZMAN,

não satisfazendo quaisquer das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do

Código de Processo Penal. 

Assim sendo,  havendo demonstração cabal de ilícitos gravíssimos

(fumus comissi  delicti),  como amplamente demonstrado na peça em que requerida a

prisão temporária do requerido, e até mesmo alguns em estado de flagrância, à vista de

sua  natureza  permanente  (organização  criminosa  e  lavagem  de  dinheiro),  e  que  a

liberdade do requerido implicaria perigo concreto (periculum libertatis) à ordem pública e

econômica,  além  da aplicação  da  lei  penal,  o  MPF  requer  seja  deferida  a  prisão

preventiva  de  CARLOS ARTHUR NUZMAN,  com fulcro  no artigo  312 do Código de

Processo Penal. 

Caso  esse  Juízo  entenda  incabível  o  pleito,  requer-se,

subsidiariamente, a prorrogação da sua prisão temporária.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2017.

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador Regional da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador Regional da República

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
Procurador da República

RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS
Procurador da República

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS
Procurador da República
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