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TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 15 
que presta 

ADIRASSAD 

Ao(sJ 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2017, nesta Força-Tarefa em Curitiba/PR, presente o 
Procurador da República Diogo Castor de Mattos, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei nº 12.850/2013, na presença do advogado Pedro Luiz Bueno de Andrade, 
OAB/SP nº 174.084, foi realizada a oitiva de ADIR ASSAD, brasileiro, casado, engenheiro, nascido 
em 14/02/1953, filho de Assad Muhamad e Nazira Elias Muhamad, inscrito no CPF/MF sob nº 
758.948.158-00, portador do R.G. Nº 5.755.074-8, residente na Rua Volta Redonda, 270, apto. 64, 
Campo Belo, São Paulo/SP, atualmente preso preventivamente na carceragem da Polícia Federal em 
Curitiba/PR, o qual, a respeito do ANEXO 15 ("Geração de dinheiro em espécie para a 
ODEBRECHT"), RESPONDEU o seguinte: QUE, provavelmente em fins do primeiro semestre 
de 2010, a convite de SAMIR ASSAD, o COLABORADOR participou de uma reunião no 
escritório da ODEBRECHT em São Paulo, localizado no Shopping Eldorado, ocasião em que foi 
apresentado a FERNANDO MIGLIACCIO e a LUIS SOARES, representantes da ODEBRECHT 
para os temas de geração de caixa; QUE, SAMIR já tinha contato e negócios com a ODEBRECHT 
havia muitos anos e chamou o COLABORADOR para viabilizar uma nova operação; QUE, o 
COLABORADOR foi informado que a ODEBRECHT tinha grande necessidade de dinheiro vivo 
para pagar agentes públicos e políticos, principalmente para o financiamento de campanhas, e, 
diferentemente de outras empreiteiras, queria fazer as transações bancárias no exterior e receber o 
dinheiro no Brasil, e pediu ao COLABORADOR que viabilizasse tal operação; QUE, ficou ajustado 
que o COLABORADOR cobraria uma taxa de serviço de 5% sobre os valores remetidos no exterior 
pela ODEBRECHT; QUE, para possibilitar as transações acordadas, logo em seguida a essa 
primeira reunião, o COLABORADOR convocou RODRIGO TACLA DURAN, que já era seu 
conhecido, e FERNANDO MIGLIACCIO para um encontro em seu escritório na Rua Iraí, em São 
Paulo; QUE, TACLA DURAN trabalharia em parceria com o COLABORADOR, valendo-se das 
empresas offshore, mais de dez, ao que sabe o COLABORADOR, e operações financeiras diversas 
que mantinha fora do país, visto que o COLABORADOR não possuía operação própria no exterior; 
QUE, era ano de eleições gerais, e se sabia no mercado que as campanhas estavam extremamente 
caras, o que impôs a muitas empresas a necessidade de buscar meios adicionais de geração de caixa; 
QUE, o COLABORADOR se recorda de ter participado, na ODEBRECHT, apenas daquela 
primeira reunião, pois era seu irmão SAMIR quem dispunha de maior proximidade com essa 
empresa; QUE, no período em que duraram essas transações, de abril de 201 O até final de 2011, os r 

' contatos eram realizados invariavelmente com FERNANDO MIGLIACCIO, com quem o 
COLABORADOR e SAMIR às vezes jantavam para tratar de negócios, sendo que o 
COLABORADOR também chegou a receber LUIS SOARES em seu escritório da Rua Iraí em uma 
oportunidade, no início das operações; QUE, LUIS foi ao escritório do COLABORADOR parv 
ratificar a operação, muito embora os negócios tenham sido tratados pelo COLABORADOR em 
geral com FERNANDO; QUE, MARCELLO ABBUD também conheceu pessoalmente LUIS 
SOARES em uma reunião no escritório que mantinha com o COLABORADOR na Rua Iraí; QUE, 
nessa reunião falaram do sistema de comunicação segura que LUIS sugeriu que adquirissem, e nad 
mais; QUE, as tratativas acerca dos negócios de geração de caixa eram feitas por FERNANDO 
MIGLIACCIO, de um lado, e pelo COLABORADOR e SAMIR, de outro; QUE, a operação 
funcionava da seguinte maneira: TACLA DURAN, a fim de dar lastro documental ao negócio, 
provide~ciava contratos para serem celebrados entre suas empresas estrangeiras e a ODE✓HT, 
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bem como os invoices, faturas, como se elas efetivamente fossem fornecedoras e prestadoras de 
serviços à ODEBRECHT; QUE, a ODEBRECHT, também do exterior, enviava, em dólares, os 
valores correspondentes a esses contratos fictícios para as contas das empresas de TACLA DURAN; 
QUE, TACLA DURAN descontava a sua taxa de serviço de 5% e enviava o restante para uma conta 
do então diretor de engenharia da DERSA, PAULO VIEIRA DE SOUZA, também situada no 
exterior; QUE, PAULO VIEIRA, por sua vez, retirava a sua comissão e entregava ao 
COLABORADOR, em São Paulo, o valor restante em reais e em espécie; QUE, o 
COLABORADOR, então, repassava os valores, também em reais e em espécie, à ODEBRECHT; 
QUE, muitas vezes, TACLA DURAN mandava ordens de pagamento para a China, através de outro 
parceiro dele e do COLABORADOR, conhecido por ERIC e apelidado de "Dragão"; QUE, ERIC 
mantinha um escritório na Rua Vergueiro, próximo à Catedral Ortodoxa de São Paulo, e tinha 
muitos contatos com alguns lojistas da Rua 25 de Março e adjacências, dos quais se utilizava para 
parte de suas operações de trocas de valores e geração de caixa; QUE, o COLABORADOR soube 
que ERIC se evadiu do país em 2012, mudando-se para Los Angeles, e o COLABORADOR nunca 
mais teve notícia de seu paradeiro; QUE, o COLABORADOR retirava o dinheiro vivo com PAULO 
VIEIRA DE SOUZA em uma casa situada no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo; QUE, 
nessas operações específicas, o COLABORADOR entrava na garagem da residência com um 
automóvel estilo perua e carregava, por viagem, de 12 a 15 malas com aproximadamente 1,5 milhão 
de reais cada; QUE, além das retiradas nessa casa, funcionários da ROCK STAR retiraram valores 
com PAULO VIEIRA em um apartamento situado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, mantido 
exclusivamente para armazenar dinheiro, que PAULO VIEIRA também dizia ser de sua cunhada; 
QUE, os funcionários da ROCK STAR contavam que ali havia um quarto inteiro cheio de dinheiro, 
e que por vezes testemunharam PAULO VIEIRA colocar notas para tomar sol, a fim de evitar que 
embolorassem; QUE, as retiradas pela ODEBRECHT foram feitas regularmente no escritório das 
empresas do COLABORADOR na Rua Iraí, em regra por duas pessoas ligadas à empreiteira no Rio 
de Janeiro, conhecidos pelo COLABORADOR apenas como cariocas; QUE, o COLABORADOR 
estima ter retirado com PAULO VIEIRA DE SOUZA e repassado à ODEBRECHT algo entre 100 a 
11 O milhões de reais nas operações ora descritas, aproximadamente entre fins de 201 O e meados de 
2011; QUE, essas retiradas foram todas feitas pessoalmente pelo COLABORADOR; QUE, em uma 
certa oportunidade, provavelmente no início de 2012, FERNANDO MIGLIACCIO chamou 
MARCELLO ABBUD e SAMIR ASSAD para uma reunião em seu escritório na ODEBRECHT em 
São Paulo, cuja pauta era a checagem de planilhas de valores devidos; QUE, MARCELLO e 
SAMIR foram, e, na ocasião, FERNANDO mostrou uma planilha de controle dele e alegou que 
havia ainda uma pendência de R$ 6 milhões a ser disponibilizada para ele e sua equipe; QUE, 
SAMIR e MARCELLO estranharam, negaram e levaram a demanda ao COLABORADOR, que t< 
também não reconheceu a pendência e disse a eles que ela não existia; QUE, ainda assim, após 
alguma reflexão, dias mais tarde, acharam por bem pagar o valor adicional pedido, mesmo que 
muito contrariados, a fim de não perderem o cliente; QUE, para isso, utilizaram em parte as malas 
de dinheiro que haviam pegado com PAULO VIEIRA DE SOUZA e em outra parte valores que lhes 
haviam ingressado de uma operação com a ANDRADE GUTIERREZ ocorrida na mesma época; 
QUE, esse episódio deixou o COLABORADOR muito insatisfeito e contrariado com o próprio 
MARCELLO ABBUD, que decidira efetuar o pagamento pois o entendeu comercialment 
promissor, e, cerca de um mês mais tarde, ainda engasgado com esse prejuízo, o COLABORADOR 
chegou a comentar o episódio com a ROSÂNGELA, do TRENDBANK, pois a ODEBRECHT era 
cliente comum de ambos, em diferentes transações, sendo que nessa ocasião ROSÂNGELA 
respondeu ao COLABORADOR que vinha tendo problemas semelhantes com eles, e qu:;-usive 
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estava agendando uma viagem à Bahia para questionar solicitações de pagamentos que entendia não 
serem devidos; QUE, o COLABORADOR sabia, por ROSÂNGELA e pelo próprio ADOLFO, que 
o interlocutor do TRENDBANK na ODEBRECHT era também FERNANDO MIGLIACCIO; 
QUE, o COLABORADOR acredita que a ODEBRECHT usou intensamente seus serviços pois o 
COLABORADOR conseguia disponibilizar o dinheiro à empreiteira por antecipação, quer dizer, a 
ODEBRECHT o avisava a quantia que necessitava e, antes mesmo de as transações se efetivarem 
no exterior, o COLABORADOR já operava a entrega dos valores em São Paulo; QUE, isso era 
possível pois o COLABORADOR conseguia muito dinheiro vivo através de PAULO VIEIRA e, 
ante a preocupação de como armazenar todo esse valor em espécie, era conveniente repassar o 
quanto antes; QUE, com relação à taxa de serviço de 5%, o COLABORADOR a dividia com 
TACLA DURAN e com SAMIR ASSAD, e em geral a utilizavam para fazer acertos entre eles; 
QUE, algumas vezes TACLA DURAN pagou a parte que cabia ao COLABORADOR por meio da 
conta da empresa offshore que o COLABORADOR mantinha no exterior junto ao BRADESCO, a 
TECHPRO LIMITED, totalizando aproximadamente US$ 1,5 milhão; QUE, nessa mesma época, 
assim que começaram os negócios com a ODEBRECHT, LUIS SOARES e TACLA DURAN, em 
ocasiões diferentes, apresentaram ao COLABORADOR e a MARCELLO uma pessoa que havia 
desenvolvido um sistema seguro de comunicação e propunha vende-lo; QUE, esse sistema 
mantinha um servidor no exterior e, conforme afirmavam, permitia a comunicação por e-mail e por 
telefone de maneira totalmente protegida, sem possibilidade de grampos e rastreamentos, pois 
funcionava como se as comunicações se dessem no local onde estava localizado o servidor, e não 
onde eram de fato realizadas; QUE, o COLABORADOR e MARCELLO ouviram de LUIS e dessa 
pessoa que vendia o sistema, que ele já era utilizado pela ODEBRECHT e era, portanto, 
conveniente que também passassem a utilizá-lo para garantir a segurança da comunicação; QUE, 
assim, o COLABORADOR e MARCELLO adquiriram os serviços oferecidos pelo irmão de LUIS 
SOARES, que custaram aproximadamente US$ 35 mil, US$ 5 mil por terminal, um para o 
COLABORADOR, um para MARCELLO e outro para SONIA MARIZA BRANCO, mais US$ 20 
mil pelo sistema; QUE, o COLABORADOR e MARCELLO sabem que esse mesmo sistema foi 
adquirido e utilizado também por TACLA DURAN; QUE, o COLABORADOR apresenta como 
dado de corroboração um e-mail trocado entre MARCELLO JOSÉ ABBUD e FERNANDO 
MIGLIACCIO na data de 02/06/2011, contendo relação de retiradas de valores. Nada mais a 
declarar, Eu, Diogo Castor de Mattos, li e assinei. 

Adir Assad 
Colaborador 
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