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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA

DE CURITIBA/PR

Autos nº 5047886-82.2015.404.7000

Classe: Sequestro – Medidas Assecuratórias

O  Ministério  Público  Federal,  por  intermédio  do  procurador  regional  da
República signatário, vem a Vossa Excelência, em atenção à intimação constante no evento 79, expor e
requerer o que segue.

1.  Trata-se  de  procedimento  em que  requeridas  pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, e determinadas por esse Juízo, Medidas Assecuratórias em face de JOSÉ DIRCEU DE
OLIVEIRA E SILVA.

2. Foi sequestrado, conforme decisão constante no evento 3, o imóvel localizado na
Av. República do Líbano,  1827,  Ibirapuera, São Paulo/SP – matrícula n.  205.640, 14º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP.

3. Esse imóvel foi objeto de confisco criminal na sentença proferida nos autos n.
5045241-84.2015.404.7000,  já  que  parte  do  valor  empregado  na  aquisição,  especificamente  R$
387.000,00,  foram transferidos,  com finalidade  criminosa,  pela  empresa  JAMP ENGENHEIROS
ASSOCIADOS,  em 27/12/2011,  para  conta  bancária  do  escritório  de  advocacia  Leite  & Rosseto
(evento 985, SENT1):

931.  Calculada em quinze milhões de reais a  propina
recebida pelo grupo político de José Dirceu de Oliveira Soares, ficam os bens
deste,  com  base  no  art.  91,  II,  "b",  c/c §1º,  do  CP,  sujeitos  ao  confisco
criminal como produto do crime ou bem de valor equivalente.  Entre eles,
bens que constituem diretamente produto do crime ou foram adquiridos com
esses valores. Decreto, portanto, o confisco dos seguintes bens:

a) imóvel sede da JD Assessoria na na Av. República do
Líbano,  1827,  Ibirapuera,  em  São  Paulo/SP,  matrícula  205.640  do  14ª
Registro  de  Imóveis  de  São  Paulo/SP,  adquirido  em  parte  com  valores
provenientes do crime, ficando o restante sujeito ao confisco como bem de
valor equivalente;

4.  Informa o 14º Oficial  de  Registro de Imóveis  de São Paulo/SP que recebeu
requerimento do BANCO DO BRASIL SA  solicitando a notificação do devedor fiduciante JOSÉ
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, como parte do procedimento de execução da alienação fiduciária
(extrajudicial)  do  imóvel  matriculado  sob  nº  205.640.  Ao  final,  solicitam se  podem ou  não  dar
prosseguimento ao procedimento de execução de alienação fiduciária (evento 78, OFÍCIO/C1).

5. Consta da matrícula do imóvel que ele foi adquirido, em 14/05/2012, pelo valor
de R$ 1.600.000,00, sendo R$ 400.000,00 pagos com recursos próprios e R$ 1.212.500,00 mediante
financiamento contraído junto ao BANCO DO BRASIL SA, a ser pago em 161 prestações mensais e
sucessivas no valor inicial de R$ 29.963,80 (primeiro vencimento em 16/06/2012). A propriedade do
imóvel foi entregue ao banco em alienação fiduciária (evento 1, ANEXO9, p. 4).
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Ainda conforme R.06 da matrícula, o bem foi avaliado em R$ 3.034.000,00.

6.  Não  foram  prestadas  informações  pela  instituição  financeira  sobre  o
inadimplemento, com a indicação do valor já pago e do montante da dívida.

7. Considerando que o imóvel foi objeto de confisco criminal, tendo sido adquirido
em parte com valores provenientes de crime e ficando o restante sujeito ao confisco pelo equivalente,
o Ministério Público Federal  requer a notificação do BANCO DO BRASIL SA para que preste os
esclarecimentos pertinentes quanto ao contrato de alienação fiduciária referente ao imóvel matrícula n.
205.640 – 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, com a apresentação de cópia do
procedimento extrajudicial de execução da alienação fiduciária e indicação expressa do montante pago
e do valor atual da dívida.

Pede deferimento.

Curitiba, 05 de setembro de 2017.

Januario Paludo
Procurador Regional da República
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